Vedrørende: Brugerrådsmøde
Dato:

Onsdag d. 22. september 2021

Sted:

Avedøre Idrætscenter

Deltagere:

Jens Færgemann (JF), floorball
Birgit Riedel (BR), IH
Kent Ravn (KR), offentlig
Anne-Marie Back (AB), skoleområdet
Claus Ishøy (CI), Taekwondo
Martin Olsen (MO), Judo
Elisabeth Manniche (EM), ass. halinspektør
Nye mødedatoer:
5. januar 2022
6. april 2022
22. juni 2022
28. september 2022

1. Referat fra sidste møde godkendt
2. EMC orienterede
Udskiftning i personalet i AIC, og personalestaben ser nu således
ud:
Svømmehallen: Kenneth (teamkoordinator), Peter, Christian,
Jasmin, Manon og Edija.
Tørre: Marianne (billetsalg 4 dage om ugen), Martin og Niels. Vi
havde ansat teknisk serviceleder, Christian, men han har sagt op.
Martin er nu konstitueret, indtil vi får ansat en ny.
Ændring i ledelsesstrukturen pr. 1. september, hvor ny assisterende
halinspektør (Sanne Flex) startede i FIC, så svømmehallens
personale i FIC nu igen hører under den assisterende halinspektør i
FIC.
Vi har indkøbt endnu et nyt løbebånd, så nu har vi altså to super
løbebånd i motionen
Vandgymnastik og kaffe om morgenen er ændret, så det nu kører
mandage og fredage. Om mandagen er det Edija, der laver
vandgymnastik, og om fredagen er det Christian (måske sammen
med Edija), der laver gymnastikken. Hvis de er syge eller har fri, så
er der ingen vandgymnastik, men brugerne er selvfølgelig velkomne
til selv at lave gymnastikken.
Der serveres kaffe uanset hvad, og den serveres omkring kl. 7.30.
Der er indkøbt garderobeskabe til omklædningsrummene i
boldhallen, og der skal en 20’er eller en mønt i – præcis som i
svømmehallen.
Der er indkøbt nye møbler til forhallen, og de er finansieret ved
hjælp af den fælles inventarpulje. De nye møbler har givet forhallen
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et løft, og så er det væsentligt lettere at flytte rundt på dem, når der
skal være arrangementer, da der er hjul på bordene.
Vi har fået etableret udendørs fitnessområde på græsset udenfor
AIC. Det benyttes flittigt af mange forskellige brugere.
Der er efterspurgt opstregning til kortbaner fra såvel håndbold som
floorball. Der er lavet aftale med leverandør, så der opstreges til
kortbaner mandag den 18. oktober (i efterårsferien). Hallen må ikke
benyttes et døgn efter, så hallen er lukket mandag og tirsdag.
Der vil ligeledes blive etableret endnu et spærrenet (i modsatte
ende af det spærrenet, vi har nu). Det vil betyde, hallen kan opdeles
i tre, og det vil give en væsentligt bedre udnyttelse af hallen.
Vi har store problemer med harpiks, og der klages over det fra såvel
andre brugere (end håndbold) og rengøringen.
Der er ikke kun harpiks på gulvet, men døre og karme er også
smurt ind i harpiks. På det seneste har rengøringen også fundet
harpiks i gymnastiksalen. Reglerne for brug af harpiks indskærpes
derfor, og det er vigtigt, budskabet ryger ud til alle spillere.
a. Harpiks må kun benyttes, når det er højest nødvendigt
b. Harpiks må kun benyttes i boldhallen
c. Der må kun være harpiks på hænder og bold
d. Håndboldklubberne er ansvarlige for, der altid er fyldt sæbe
samt servietter på Soapon maskinen, og denne skal
benyttes
e. Der må udelukkende benyttes Select Proffcare harpiks, og
klubberne skal fremadrettet selv stå for indkøb af dette
Håndboldklubberne er desværre ikke repræsenteret i dag, og i
øvrigt er det kun Avedøre Håndbold, der pt. er i brugerrådet. Vi
hører, om Hvidovre Håndbold har lyst til at være med.
Vi har en udfordring om onsdagen. Der er floorball i gymnastiksalen
16.00 – 20.00. Jokokan HV Karateskole har booket kampsport 2
17.00 – 20.00. Gymnastiksalen er gennemgangslokale for
kampsport 2, og det er meget forstyrrende, når der hele tiden
kommer nogle og går igennem.
Derfor opfordres det til, man mødes med træner i forhallen til en
given tid, og så går samlet ned i kampsportsalen.
En anden mulighed kunne også være at benytte indgangen fra
stien.
Der kommer forslag om, der kan etableres en form for drivhus foran
nødudgangen til kampsport 2, så der er mulighed for at gå ind ad
denne. I første omgang ser vi, om det ikke kan løse problemet, hvis
man mødes i forhallen og går ind samlet.
3. Deltagerrunde
KR spørger, om kameraer i friluftsbadet har haft en forebyggende
effekt, og det bekræftes, at der har været væsentligt færre
natbadere, efter kameraer blev monteret.
KR forslår, at der opsættes nedtællingsur til spa, så man kan se,
hvornår man igen har mulighed for at komme i.
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KR siger, der er problemer med parkeringspladser om morgenen,
da der holder mange varebiler. P-pladsen er ikke Avedøre
Idrætscenters, og vi kan derfor ikke gøre noget. KR kontakter Vej &
Park igen.
KR informerer ligeledes om, der er et flækket bræt i herresaunaen.
JF – ingen kommentarer
BR – informerer om, Idrætsrådet afholder valgmøde 3/11 i
Frihedens Idrætscenter. Samtlige politiske partier er inviteret til
panelet. Spørgsmål til, hvor vil de hen med idrætten?
AB – spørger, hvordan det håndteres andre steder, når der kommer
mennesker født i forkert krop? Om der kan spørges i netværk.
CI – informerer om, der er for koldt i kampsportssal 2. Det blæser
ind fra ventilationen. Spørger, om man kan skrue ned eller
alternativt få luften til at blæse op.
CI ønsker en svaber til måtter, så diverse sokkefnuller osv. kan
svabes væk. Vi indkøber
CI er i tvivl om, hvorvidt deres nøglebrikker virker, men det checker
de. Siger i øvrigt også, at brikker i udlånsnøgler ikke virker. Dette
checkes.
MO – siger, at der lugter af kloak i redskabsrummet til kampsport 1.
Det er formentlig afløbet, der tørrer ud, så det skal bare vandes.
MO spørger også, hvornår er der klubtid i motionen.
Klubtiderne er:
Mandag – torsdag 19.00-21.00
Fredag
15.00-21.00
Lørdag
13.00-15.00
Det er vigtigt at bemærke, der kun er gratis adgang for klubberne i
ovenstående tidsrum og, at motionen deles med offentlige brugere.
MO siger også, der er et problem med at åbne døren ind til
kampsport 1. Det bliver checket og ordnet.

4. Eventuelt
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