Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Tirsdag den 6 februar 2018 kl. 18.00 i kursuslokalet.

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:
Ninna Sørup (NS) afbud
Paul Erik Sørensen (PS)ok
John Sørensen (JS) ok
Ole Kristensen (OK) ok
Henning Boe (HB) ok
Annette Belling (AB) ok
Marianne Friis-Mikkelsen (MF) ok Claus Svanum (CS) ok
Jette Lundgaard (JL)ok
Rasmus Bigler (RB) ok

Thomas Brose (TB),sekretær

1. Præsentation af det nye Brugerråd
Vores nye brugerråd består er følgende:
- Ninna Sørup (VI39 de unge under 18 år)
- John Sørensen (udpeget af kommunalbestyrelsen)
- Henning Boe (udpeget af kommunalbestyrelsen)
- Marianne Friis-Mikkelsen (udpeget af kommunalbestyrelsen)
- Jette Lundgaard (VI39)
- Paul Erik Sørensen (VI39)
- Ole Kristensen (repræsentant for Ældresagen/seniormotionisterne)
- Annette Belling (repræsentant for Vallensbæk Skole)
- Claus Svanum (repræsentant for medarbejderne på Idrætscentret)
- Rasmus Bigler (repræsentant for centret øvrige brugere)
2. Valg af formand og næstformand til Brugerråder
Ole Kristensen ønskede af stille op igen som formand for brugerrådet og
blev valgt enstemmigt.
Jette Lundgaard blev ligeledes valg som næstformand igen.

3. Bemærkninger til sidste referat.
 (TB) har kontaktet Østsjællandsberedskab om brandvej ved
forplads, men der har været en stor udskiftning ved beredskabet, så
der var ikke lige nogen som kunne svarer på det.
 (HB) havde ikke sendt noget om pilehaveskolen men der er noget
på vej.
 Det blev aftalt at sætte et par skabe op til pokaler, når vi har fået
ny møbler.
4. Nyt fra Klubhuset.
Per havde desværre ikke tid til at deltage, da han havde meget travlt. Så
(TB) havde nogle ting med fra klughuset
 klubhuset haf set sig nødsaget til at afskedige der kok pga.
overtrædelse af deres interne regler. Der er ansat en ny.
 Klubhuset syntes det er et problem med medbragt drikkevare I
idrætscentrets omklædningsrum. Brugerrådet mener klubhuset selv
skal være mere aktive for at ændre det, men der var selvfølgelig
bred opbakning til at opfordre folk til at købe deres drikkevare i
Klubhuset. Der var også stor enighed om, det er en kultur der ikke
bare er til at ændre.
 Klubhuset fortæller det går godt med foreningsspisning.
5. Nyt fra Idrætscentret.
 Vi har fået ryddet en masse træer omkring løbebanen, så der kan
komme noget mere sol ned, og på den måde komme af med mos på
løbebanen.
 Vi har fået ryddet en masse buskads over ved hegnet ved gl. kunst
og i uge 8 får vi fældet alle grantræerne, så vi ikke har alle de
grannåle på kunstbanen. Vi vil få fjernet det gamle hegn ved
gammel kunstbane i uge 10. Og derefter få sat et nyt et op.
I overgangsperioden vil der blive sat et mobilhegn op.
 Der er bestilt nye møbler til foyer og forrum ved mødelokale 1&2.
det skulle komme i uge 13.
 Arrangementer siden sidst.
 Vestegnens gymnastikstævne.
 Mini Futsal stævne.
 Nedzad (ansat i svømmehallen) bliver 65 år den 22/5-2018 og går
på pension, jeg vil gerne ansætte en ny medarbejder fra den 1/42018

6. Møderække i
 Mandag
 Mandag
 Mandag

2018.
den 28/5 kl.19.00 (forslag til mulighedskatalog 6/6)
den 24/9 kl.19.00 (hørringsfrist til budget er den 26/9 kl12)
den 3/12 kl.19.00

7. Eventuelt.
 Hvad gør brugerrådet sig af tanker om den nye svømmehal. Det
blev aftalt at medlemmer skulle gøre sig nogle tanker om ny
svømmehal, så vi kan have det på som punkt, på et kommende
brugerrådsmøde.
 (HB) fortæller der er problemer på Pilehaveskolen med floorball,
som afvikler kampe uden for deres booket tid. (TB) tager en snak
med formanden.
 Leg på streg skal etableres til foråret foran idrætscentret, (TB) skal
have svar fra beredskabet om tilladelse til at sætte bom op, i
forhold til brandvej. (JS) finder ud af bom.
 Vi oplever et stigende ønske om at blive ny forening i Vallensbæk.
Hvordan er skal vi forholde os til det, i forhold til vores faciliteter og
fordeling af tid. Flere klubber inde for samme sportsgren, giver øget
pres på i forvejen svær hal fordeling. Brugerrådet opfordre til at
folkeoplysningsrådet kigger på disse udfordringer og regler herom.
 (RB) fortalte der var stor ros til personalet på idrætscentret fra
VARK, de syntes der har været en mærkant forbedring af servicen
over de sidste par år. Dette var de andre foreninger enige i.
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