Brugerråd for Vallensbæk Idrætscenter
Referat:

Ref.: Merete Kieme

Vedr.

:

Brugerrådsmøde i Vallensbæk Idrætscenter

Tid

:

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 18.30 i mødelokale 2

Sted

:

Vallensbæk Idrætscenter

Deltagere:

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

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

Thomas Brose (TB) Afbud
Merete Kieme Sekretær

1. Godkendelse af referat
Der var tvivl om referatet fra sidst var sendt ud. Thomas tjekker og genudsender.

2. Nyt fra Klubhuset (cafeen)
Per fra Klubhuset kom og fortalte om planerne i Klubhuset. Klubhuset vil justere sine
åbningstider pr. 1. oktober 2017.

Mandag

11-21

Tirsdag

16-22

Onsdag

11-21

Torsdag

16-22

Fredag

efter aftale

Weekend

9-15 og efter aftale

Mødepakker og andre arrangementer kan bestilles efter aftale.
De fremmødte i Brugerrådet bakkede op om de nye tider.

Klubhuset er ved at udvikle et koncept for Foreningsaftener med spisning hvor hele familien kan deltage.
Klubhuset vil arrangere events omkring Sportsbegivenheder – f.eks. Champions League.
Klubhuset vil tage initiativ til et dialogmøde med formændene for foreningerne for at høre hvordan
Klubhuset bedst kan støtte op om foreningslivet.
Foreningerne må meget gerne linke til Klubhusets hjemmeside www.klubhusetaps.dk

3. Nyt fra Idrætscentret







Vi vil gerne lave dueslag i informationen til foreningernes post.
Vi har ikke hørt fra nogen foreninger i forhold til pokalerne.
Vi er næsten færdige med Petanquehuset.
Der er ikke noget nyt om forpladsen.
Der er indhentet pris på maling af omklædningsrummene 237.000,- kr.
Der er indhentet pris på nyt hegn ved gammel kunst på den ene langside og den
ene ende samlet 245.000,- kr.

Brugerrådet siger ja tak til Dueslag. Badminton undersøger lige holdningerne til placering af
pokalerne igen. Hvis der ikke er kommet tilbagemelding til Thomas inden for 4 uger så sættes
pokalerne på lager. Der er ønske om at det hegn, der på et tidspunkt skal erstatte det gamle
er højere end det nuværende. Der blev spurgt til åbning og alarmtider. Det blev aftalt at
Thomas sender dem ud med referatet.

4. Høringssvar til budget 2018
 Orientering fra orienteringsmøde den 21. september
efter 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
 Høringssvar.
De tilstedeværende medlemmer af Brugerrådet havde ikke indsigelser til budgettet og afgiver
således ikke høringssvar. Merete skriver dette til Center for Økonomi og Indkøb.

5. Eventuelt
Flemming Balling fortalte at Hovedbestyrelsen i VI39 vil byde ind på tovholderfunktionen til
uddeling af Vallensbæk Nu. Hvis VI39 bliver tovholder vil de invitere alle foreninger i
Vallensbæk til at være med til uddelingen.
Merete fortalte at netværksarrangementet, som Folkeoplysningsudvalget har inviteret til den
den. 3. oktober mangler deltagere. Der var generel holdning i Brugerrådet om at alle har for
travlt.
Næste møde i Brugerrådet holdes den 12. december kl. 18.00. Mødet er med spisning.

