
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Referat fra sidste møde godkendt  

 
2. Nyt fra AIC 

Vi byder velkommen til nye medlemmer af brugerrådet. Luna fra 
svømmeklubben, der erstatter Birgit (nu suppleant), og Rasmus og 
Nadia fra Hvidovre Håndbold, der er ny forening repræsenteret i 
brugerrådet.  
 
Nye ansigter i AIC er Celia, der blev ansat i midlertidig stilling pr. 01-
12-2021 som administrativ medarbejder. Stillingen slås op snarest. 
Celia kender kommunen, da hun har været elev på rådhuset.  
Kristian startede i den tekniske afdeling i går (01-03). Kristian 
kommer fra tørhaller på Frederiksberg, så han kender til arbejdet i 
et idrætscenter.  
Der er fortsat en ledig stilling i den tekniske afdeling, og den håber 
vi at få besat inden alt for længe.  
 
Opfølgning fra sidste møde 
Der er lavet ny ventilation i gymnastiksal og kampsportssale, og det 
burde have løst problemet med temperaturen. Det har det dog ikke, 
da brugere stadig synes, der er for koldt. Vi får ejendomsafdelingen 
til at kigge på problemet og sørge for at indstille temperaturen.  
 
Claus fra taekwondo sagde, brikker ikke fungerede til dørene ifm. 
kampsport. Det vides ikke, om Claus, som aftalt, har checket op på 
deres brikker, men vi har checket op på udlånsbrikkerne, og de 
fungerer.  
 
Lugt fra redskabsrum ifm. sale. Undertegnede har bedt rengøringen 
om at sørge for jævnligt at fylde vand i afløbet, da lugten formentlig 
kommer, fordi afløbet tørrer ud. Det ser ud til at fungere, da ingen 
efterfølgende har konstateret lugtgener.  
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Det blev nævnt, der var problemer med dør til kampsportssal 1. Alle 
døre burde fungere uden problemer nu.  
 
Der er ønske om nedtællingsur til spa. Vi arbejder på at få et tilbud, 
men det har ikke været så let. En elektriker har opgivet, og vi 
afventer nu tilbud fra en anden elektriker.  
Undertegnede forhører sig i netværksgruppe – måske andre 
svømmehaller har erfaring og kan hjælpe.  
 
Vandgymnastik om morgenen er nu igen lavet om, så det er 
tirsdage og fredage.  
 
Der er lavet opstregning til kortbaner i boldhallen til håndbold og 
floorball. Der er ligeledes opsat et ekstra spærrenet, og det betyder, 
hallen nu kan deles op i tre. Det giver mulighed for væsentlig bedre 
udnyttelse af hallen. Der er også købt et ekstra håndboldmål.  
RP siger, mål ikke passer til rosetter i gulvet, så mål ikke kan 
fastgøres.  
Det fungerer, men det er vigtigt, det er det gamle mål, der rykkes 
ind på kortbanen, og det nye mål, der fastgøres på langbanen. Det 
er forskellige rosetter, og de skal således sidde korrekt, ellers vil de 
ikke passe.  
 
På forespørgsel fra MO er der indkøbt en kastemåtte. Den er i 
redskabsrummet i kampsportssal 2, men andre brugere er 
velkomne til at benytte den. 
 
Der er etableret WIFI i svømmehallen.  
 
Vi har søgt og fået penge fra KFU puljen, så vi kan få nye bænke og 
ryglæn til vores saunaer. De vil blive monteret, når vi har lukket til 
sommer.  
 
Fra samme pulje har vi også søgt og fået penge til nyt anlæg i 
boldhallen. Her er vi dog udfordret, da virksomheden, der har lavet 
tilbuddet, er gået konkurs. Vi har indhentet nyt tilbud, men det var 
mere end dobbelt så dyrt, og det har vi ikke råd til. Vi har nu 
kontaktet en tredje virksomhed og afventer tilbud herfra.  
 
Der vil også blive lavet nyt eller ændring af anlægget i salene, så 
det vil blive muligt at connecte via bluetooth – i stedet for kabling.      
 

3. Udfordringer med harpiks i boldhallen 
Vi har desværre store problemer med harpiks, og vi får klager fra 
såvel rengøring som andre brugere/klubber.  
Det er vigtigt, der kun benyttes harpiks i boldhallen – og altså ikke 
opvarmningssal, toiletter, gangarealer osv. Hænder skal renses i 
soap-on, inden hallen forlades. RP stiller spørgsmål til ansvar for, 
samt udgift til, opfyldning af soap-on. Undertegnede siger, AIC 
påtager sig ansvaret for opfyldning samt udgift.  
RP siger, de har indskærpet regler i forhold til brug af harpiks 
overfor deres brugere. RP oplyser, det er fra U15 og op, der bruges 
harpiks – de yngre spillere bruger det derfor ikke.    
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Både AB og JF efterlyser midler til at fjerne harpiks, så de selv har 
mulighed for at fjerne.  
Undertegnede undersøger, men gør opmærksom på, det, som 
udgangspunkt, er håndbolds ansvar at fjerne harpiks. 
Undertegnede har efterfølgende talt med rengøringsansvarlig, og 
det middel/harpiksfjerneren, rengøringen benytter, må kun benyttes 
af rengøringen, da det er meget skrappe sager. Eneste mulighed, 
hun kan se, er derfor at benytte en spartel. Vi indkøber spartel, der 
påsættes et skaft, og så kommer den til at stå i redskabsrummet i 
forbindelse med boldhallen.  
Undertegnede undersøger ligeledes muligheden for indkøb af 
boldrenser og taler med stadion om, hvad de gør i forhold til 
harpiks.  
Undertegnede foreslår, man fremadrettet (så vidt det er muligt) 
forsøger at komme det lidt i forkøbet ved lokalefordelingen. Det 
kunne både være ved at samle håndbolds tider, så der ikke kommer 
andre klubber efter dem, men også at tildele håndbold (U15 og op) 
de sene tider. Undertegnede taler med Dorthe, der er 
lokaleansvarlig.  
Der vil blive sendt information ud, når vi ved mere i forhold til 
problematikken med harpiks. Så vi ikke skal vente helt til afholdelse 
af næste brugerrådsmøde.    
   

4. Fordeling af opbevaringsplads 
Der er pladsproblemer, og der er kommet en forespørgsel fra  
Hvidovre Håndbold, der har brug for mere opbevaringsplads.  
Avedøre Håndbold har et separat opbevaringsrum, som kun de har 
adgang til, men de har kun et hold, der træner 3 timer pr. uge i AIC. 
Hvidovre Håndbold har flere hold, der træner i AIC, og de har fast 
booket 9 timers træning pr. uge. 
Hvidovre Håndbold har derfor langt større behov for 
opbevaringsplads, og det besluttes derfor at bytte rundt på de to 
håndboldklubbers opbevaringspladser.   
Undertegnede kontakter Avedøre Håndbold med henblik på aftale 
om tømning af opbevaringsrum.  
 

5. Deltagerrunde 
KR siger, morgensvømmerne, der deltager i vandgymnastik, er 
meget glade for Christian. Dog er de uforstående overfor, det kun er 
Christian, der kan lave vandgymnastik om fredagen, og en anden 
livredder ikke kan lave om tirsdagen.  
Det oplyses igen, det er frivilligt for livredderne, om de ønsker at 
lave vandgymnastik, og det desværre kun er Christian, der ønsker 
det pt.  
KR oplyser, at vandslanger ligger og flyder i dampkabinen og ikke 
kan hænges op. Det får vi bragt i orden snarest.  
KR siger, der er problemer med rengøringens håndtering af urinal, 
og det medfører skarp lugt af urin i hele omklædningen.  
Vi kigger på det og finder en løsning på problemet.  
KR siger, det er dejligt, der bliver lagt information på websiden med 
det samme, når der er er problemer med lukkede bassiner osv. 
Mange kigger på websiden, og slipper derfor for at få forgæves.   
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AB siger, der er problemer med bænkene i omklædningsrummene i 
gymnastiksalene. De giver splinter.  
Vi sørger for, bænke slibes og lakeres.  
AB beder om, der bliver tændt for musikken i boldhallen fra om 
morgenen, så man ikke skal komme op og bede om det hver gang, 
man skal bruge musikken. Det bliver skrevet på to-do listen for 
åbningsvagten.  
 
BR har intet at bemærke  
 
NC og RP spørger, om det kan være rigtigt, de skal være helt ude 
af centret kl. 22.00 om tirsdagen, for det har de fået at vide af en 
vagt. Det er ikke korrekt. De har hallen til kl. 22.00, og herefter må 
de bade og klæde om. De skal være helt ude af centret senest kl. 
22.20, da vagten skal have tid til lukkerunde, og vedkommende har 
fri kl. 22.30.  
De tilføjer, at der i øvrigt er stor tilfredshed med halmændene.  
 
MO spørger, om det er muligt at få ændret rørføringen i deres 
køkken i klublokalet, da der er udfordring med at åbne skufferne, 
fordi opvaskemaskinen ikke kan komme helt ind.  
Vi får en VVSer til at kigge på problemet.  
 
JF undskylder for deres tilskueres manglende oprydning. 
Undertegnede siger, vi godt er klar over, det ofte er udebanehold, 
der ikke rydder op. Det skal dog pointeres, haller, sale og 
omklædning skal efterlades i en stand, som man selv ønsker at 
overtage det, og at det er hjemmeholdets ansvar, der ryddes op.  
Undertegnede siger også, der generelt set ikke er problemer med 
manglende oprydning, og at samarbejdet med klubberne fungerer 
rigtig godt.   
 
LL spørger, hvor vognen med Legoklodser er blevet af. Den blev 
fjernet grundet Corona, og den er aldrig kommet tilbage.  
Vognen er efterfølgende fundet. Samtlige klodser skal rengøres, og 
så kommer den ind igen.  
LL siger også, de er meget glade for den ekstra tid, de har haft i AIC 
i perioden, hvor der var problemer med bassinet i FIC.   
 

6. Eventuelt 
Kontaktlisten blev sendt rundt, og den er nu opdateret og vedhæftet.  


