Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Thomas Brose

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Tirsdag den 6 juni 2017 kl. 18.30 i Kursus

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:

Mads Hansen (MH)
John Sørensen (JS)
Henning Boe (HB)afbud
Marianne Friis-Mikkelsen (MF)
Jette Lundgaard (JL)

Flemming Balling (FB)afbud
Ole Kristensen (OK)
Annette Belling (AB)
Steen Pedersen (SP)afbud
Dennis Brandt (DB)afbud

Thomas Brose (TB),sekretær

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Nyt fra Klubhuset
•
•
•

Per fra klubhuset har ordet.
Syntes der er stille efter inde sæsonen er slut. Der er dog heller ikke gjort
nogen tiltag fra deres side endnu, for at få flere ind i cafeen.
Efter sommerferie vil der komme nogle nye tiltag, for at få nogle flere
medlemmer ind og spise.
Kommer ny hjemmeside.
Kasper (Idrætskonsulent) kom med forslag til fællesspisning på kryds af
foreninger i cafeen. (MF) tager det med til VI39 næste møde.

3. Nyt fra Idrætscentret
•

Kasper (Idrætskonsulent) har ordet.
Kasper fortalte om status på foreningsidræt i Vallensbæk og bevæg dig for
livet.
(TB) foreslår der bliver lavet et link til disse tal /status på vores
hjemmeside.
Leder (TB) informerede om.

•

Adgang med selvbetjening på idrætsanlæg.
 Vi har haft foreninger til at bruge vores faciliteter uden for
åbningstiden, det er gået godt de fleste gange.
Det ser ud til systemet fungere, men der har været lidt
misforståelser omkring betjening af adgangssystemet fra brugernes
side, det vil altid være sådan i starten.

•

Arrangementer.
 Der har været et arrangement siden sidst.
o Frivillig/foreningsfest

4. Åbningstider / Adgangskontrol
 Indtil videre går det godt med de nye tider, hvor anlægget er
ubemandet efter kl.20.30 om aftenen.
Vi har endnu ikke haft nogen problemer.
5. Opdatering af Hjemmeside
 Vi har lidt udfordringer med at få opdateret alt på vores
hjemmeside. Philip har opdateret alt hvad vi har adgang til, men der
er nogen steder på siden vi ikke kan ændre. Så det ligger lige pt. i
hænderne hos PIA fra rådhuset.
 Brugerråd / referater er lagt på hjemmesiden.
6. Mulighedskatalog / Prioriteringsliste
 Maling / renovering af omklædningsrum ca. 500.000
(OK)laver et oplæg til videre sendelse senest den 8/6-2017

7. Pokalrummet.
 (JL) foreningerne kan hente deres pokaler, der bliver sat 4 stk.
skabe op til deling mellem alle foreninger.
Alle pokaler skal være afhentet senest uge 42.
8. Eventuelt.
 (JL) udnyttelse af forpladsen.
Vi blev enige om det skal på som punk næste gang.

Næste mødedato: 26-09-2017. kl. 18.30
Sidste møde i år:

05-12-2017.

