Vedrørende: Brugermøde i Dansborghallen
Dato:

29. april 2015

Sted:

Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Deltagere:

Tommy Vikjær Andersen – HIF Håndbold
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Hansen – Stadioninspektør
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

Kopi til:

Lars Hørdum – KFA
Hvidovre Bordtennis
Dansborgskolen
Fritidshjemmet Festningen
Hvidovre Bokseklub
Hvidovre Boldklub
Hvidovre Gymnastik af 1937
HIF, Fodboldafdelingen
Håndboldens Venner
Idrætsrådet
Teknisk Serviceleder, Dansborgskolen
Senior Idræt

1. Opfølgning fra sidste møde
 Intet

2. Deltagerrunde
Erik Lund, Hvidovre Stadion
 De vand fri urinaler vi har sat op er lugtfri og vandbesparende.
De eksisterende urinaler var efterhånden i sådan en stand, at de
trængte til udskiftning, på grund af de lugtgener der var.

Jette Hansen, Stadioninspektør
 Vi vil rigtig gerne have, at I afbooker de overskydende tider I ikke
benytter fuldt ud/eller hvis der er kampe der varer længere end den
oprindelige booking, forlænger bookningen. Dette af hensyn til vores
vagtplanlægning.


Er det muligt at vi kan genindfører, at vi holder et møde i starten af
sæsonen i september? HIF Håndbold, det er en god idé. På det
tidspunkt har vi også vores turneringsplan på plads.
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Jeg har fået oplyst at HIF Håndbold ønsker at få udbygget
Dansborghallen HIF Håndbold, vi har en stor tilgang med
ungdomsspillere samt med den nye skolereform hvor vi har fået frataget
ca. 2,5 time om ugen. Vi har nogle ildsjæle i HIF Håndbold som har en
masse ideer. De har en tanke om, at pengene som det koster at
udbygge, kan de søge via sponsorer og fonde. Vi vender selvfølgelig
tilbage.
Erik Lund, jeg ved at udbyggelsen af Rødovre hallen kostede
ca. 14. millioner. HIF Håndbold, vi er godt klar over at det er mange
udfordringer ved ideen om at udbygge, f. eks at HIF Fodbold samt
skolen gerne så, at bane 5 blev ændret til en kunstgræsbane



Dansborghallen har 50 års jubilæum 10. december 2016, kan vi lave et
arrangement f.eks. med en opvisningskamp med nogle kendte
håndboldspillere? HIF Håndbold, det kan jeg godt prøve at se på, Jette
jeg vil forsøge at sætte et program sammen, med f. eks et boksestævne
fredag aften, og en gymnastikopvisning, kampsportsopvisning, noget af
lørdagen, og så en håndboldkamp lørdag eftermiddag.

Tommy Vikjær Andersen, HIF Håndbold
 Vi er glade for samarbejdet.


Løse forbindelser ved dommerbordet, har været et problem. Erik Lund,
den ene gang jeg var ovre for at se på en fejlmelding vi havde
modtaget, var det stikket som ikke sad ordentligt i. HIF Håndbold, jeg
tror at det er stikket som går ind i tastaturet, som der er en løs
forbindelse i. Erik Lund, sig til hvis det fortsat driller, måske at stikket
skal skiftes.



Det nye lydanlæg er rigtig godt.



Vi er 380 medlemmer så vi kan godt mærke, at vi mangler 2,5 timer
ugentligt efter den nye skolereform og det har været en udfordring.



Uge 32 har vi Håndbold Skole, så håber vi kan lave en aftale at vi kan
være i hallen – men det skriver jeg til Jer om. Jette Selvfølgelig finder vi
ud af det.



Jette Hansen, fremover når vi laver aftaler f.eks. mellem jul og nytår,
så vil jeg gerne have, at vi holder os til de aftaler vi laver.



D. 9. og 10. maj, har vi det store finalestævne.



Vi skal nok blive bedre til at kommunikere med hal tider.



Vi har haft nogle kedelige episoder med tyverier. Den ene gang blev der
stjålet bilnøgle samt bil og de sidste 2-3 gange har det været børnetøj.
Så derfor har vi opfordret vores medlemmer til, at tage deres tasker
mm. med ind i hallen.
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Vi har tidligere fået tilsendt nogle billeder i forhold til stoppet toiletter
mm. Det er noget som vi selvfølgelig tager meget alvorligt, men håber
og tror ikke, at det er nogle af vores medlemmer.



HIF Håndbold forpagter fra d. 1. august 2015 Grotten.
Håndboldens venner vil fortsat køre videre, uden drift af Grotten
Vi ønsker at det er holdene, der selv skal stå for salg i Grotten, og da vi
har fået Mobilpay, er der primært ingen kontanter i kiosken. Hertil har vi
så et ønske i forhold til, at få ændret lidt på nøglerne. Så vi får en nøgle
som kun duer ind til Cafeteriet og nøglen som på nuværende tidspunkt
duer ind til kiosken/køkkenet bibeholdes. Vi vil gerne hjælpe til
økonomisk med nye nøgler, hvis det skulle være. Jette, det må vi lige
se på. Vi skifter nok bare cylinderen i døren ind til cafeteriet.



Jette I forhold til at HIF Håndbold bliver de nye forpagtere af Grotten,
kunne I så evt. kontakte Bokseklubben, så I oplyser dem om, at der er
kommet nye forpagtere af Grotten. Så I måske kan finde en god løsning
på fremadrettet salg. HIF Håndbold, det finder vi da bare ud af.
Bokseklubben har et jubilæumsstævne d. 19. december og d. 3.
oktober afholder de stævne i Dansborghallen. HIF Håndbold, jeg skal
nok tage kontakt til dem, så vi kan finde en løsning.

3. Eventuelt
Intet
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