Vedrørende: Brugermøde, Strandmarkens Fritidscenter
Dato:

30.10.2017

Sted:

Mødelokalet fløj B, Strandmarkens Fritidscenter

Deltagere:

Væveklubben
Hvidovre Ungdomsteater
Frihedens Billardklub
Hvidovrelisten
Hvidovre Judo og Jiu-jitsu
BK Friheden
Venstre i Hvidovre
Frank F. Christoffersen – Teknisk Servicemedarbejder
Marianne Weihrauch – Strandmarkens Fritidscenter
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

1. Deltagerrunde
Jette Holm
• Nyt vedr. fremtiden for SFC kommer først efter den nye
kommunalbestyrelse er trådt ind d. 1. januar 2018.
Væveklub
• De er her to gange om ugen.
•

De ønsker at komme nogle lørdage. Datoerne sender de til Hvidovre
Stadions fællespostkasse.

•

Foreningen har brug for at få at vide i god tid, hvis de skal flytte, da
deres væveting ikke bare sådan er lige til at flytte rundt på. Jette er
opmærksom på dette og hun regner med at foreningerne vil få besked i
god tid før en evt. flytning.

•

Lige pt. kan foreningen ikke få flere medlemmer, da de ikke har mere
plads.

BK friheden
• Klubben havde nogle udfordringer i forbindelse med opstart i foråret
vedr. manglende opkridtning af banerne på SFC. Jette informerede om,
at Hvidovre Stadion bemandingsmæssigt havde lidt udfordringer i den
periode.
•

Hoveddøren til klublokalet har ikke kunne lukke ordentligt, men det er
nu lavet.
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•

Vinduerne i klublokalet kan næsten ikke lukke, da der har været mange
indbrud som har ødelagt karmene. Erik oplyste, at det skal meldes til
snedkeren i Hvidovre Kommune.

•

Klubben har søgt om at få lavet en pannabane.

•

Banen på SFC har ikke været så god i år. Klubben har haft møde med
Vej- og Park og de vil ligge rullegræs i målfelterne.

•

Vej- og Park fjerner buskadset ved den store bane til vinter.

•

Ved indgangspartiet til den store bane, ønsker klubben at få lagt en rist i
jorden, så regnvandet kan aflede så de undgår de store vandpytter.
Noel fra BK Friheden indhenter en pris til Jette, har efterfølgende
modtaget tilbud, og vi bestiller det hjem.

•

Noel er i gang med at rydde op i deres skure, så de kan få plads til
deres redskaber. Noel vil købe en ny dør til et af skurene, som klubben
selv betaler.

•

Klubben er glade for Stoffer og Erik

Hvidovre Judo og Jiu-jitsu
• Det går ikke særlig godt. Salen de har, er for lille til deres medlemmer
da de er blevet nogle store drenge. De er i dialog med Dorte Lauridsen
fra Center for Kultur og Fritid, om at få en større sal ude i Avedøre
Idrætscenter. Der er lavet en møde sag omkring dette, så forhåbentlig
kan det træde i kraft fra sommeren 2018.
•

Hvis foreningen flytter til Avedøre Idrætscenter, så kan de være
bekymret for at miste de selvtransporterende unge medlemmer.

•

På nuværende tidspunkt mister de deres unge piger, da de ikke har
badefaciliteter til dem.

Frihedens Billardklub
• De er glade for, at der bliver reageret hurtigt, når de retter henvendelse
til personalet på SFC og Hvidovre Stadion.
•

Der er opsat et pissoir hvor der ikke er vand i. Foreningen har ingen
besked fået om dette. Erik oplyste, at det er vandfrie urinaler. Og
beklagede den manglende info. Stoffer kan i dagtimerne evt. vise
hvordan man rengøre pissoiret. Billard tager selv fat i Stoffer.

•

Hvor meget bliver kantinen brugt udover jer fra Billard? Kantinen bliver
ikke brugt særlig meget udover Billard. Hertil oplyste Billard, at der
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formentlig har været noget fest eller lign. for nogle uger siden, da der
stod nogle vinflasker inde i lokalet.

Hvidovrelisten
• De er glade for deres lokale i tårnet.
•

De kan se på deres skraldespand, at der er nogle som har spist frokost
i deres lokale.

•

De bruger kaffemaskinen i køkkenet.

•

Hængelåsene i indgangen brugte de i starten. Her for nylig var mere
eller mindre alle hængelåse væk. Hvidovre Ungdomsteater gjorde
opmærksom på, at de bruger hængelåsene meget. Da det er rart at
kunne se, om der er andre tilbage inden alarmen bliver slået til. Jette
oplyste, at det skal fungere også for vores vagters skyld. Erik vil evt.
lave en løsning, hvor det er et skilt man vender fra rød til grøn og
omvendt. Foreningerne vil få besked, når det er lavet.

Marianne Weihrauch, Strandmarkens Fritidscenter
• Hvis nogen ønsker at afholde møder/kurser i mødelokalerne, så skal de
rette henvendelse til Marianne som også kan sørge for forplejning.
Frank F. Christoffersen, Teknisk Servicemedarbejder på SFC (Stoffer)
• Låsene indtil gymnastiksalene vil blive skiftet, da alt for mange har
nøgler dertil. Dette er for at undgå uvedkommende. Foreningerne vil
derfor få nye nøgler.
•

Stoffer prøver at låse af, samt lukke den røde branddør, når han går
hjem.

Hvidovre Ungdomsteater
• Pga. deres store depotrum, vil de også gerne vide i god tid, hvis de skal
flytte.
Venstre i Hvidovre
• De er tilfredse med at være på SFC.
•

Ønsker at benytte deres lokale i weekenderne. Datoerne sender de til
Hvidovre Stadions fællespostkasse.

•

Hvem tilhører det køkken på 1.sal? Der mug i køleskabet og gammelt
kaffegrums i kaffemaskinen. Jette har undersøgt det, og det var ikke
rengøringen der benytter køkkenet, vi har nu fjernet køleskab, og
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tænker på at male køkkenet og opsætte et nyt køleskab, så kan det
bruges af dem som holder til på den etage.
•

God idé med en anden løsning end hængelåsene i indgangen.

•

Hvad tid skal vi være ude om aftenen? Jette oplyste, at der ingen tid er.
Vores vagter lukker ca. kl. 22.00-22.30. Og hvis I ønsker at blive der
længere, så siger I det bare til vagterne, så låser I selv, og slår alarm til.

Erik Lund, Hvidovre Stadion
• Pga. de uvedkommende som kommer på SFC, så kommer der et
håndtag på døren til tårnet med indbygget kodepanel. Koden kan evt.
ændres hver anden måned. Alle medlemmer må få den kode og derfor
ændres koden ca. hver anden måned. I vil alle få besked, om den nye
kode. Denne løsning koster ca. 3.000-6.000kr.
2. Eventuelt
• Der afholdes fortsat et møde årligt.
•

Hvis der kommer nyt vedr. fremtiden på SFC, så indkalder Jette til et
møde.
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