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Noel Jensen – BK Friheden
Stig – Frihedens Billardklub
Cathrine Asmussen – Hvidovre Judo- og Jiu-jitsu klub
Torben Bruun – Shinson Hapkido
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Ungdomsvejledningen
Søstjernen
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Bulderby
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Legeteket
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Hvidovre Nærradio
Hvidovre Marchforening
Glenco
Frit Oplysningsforbund Netop
Frihedens Badmintonklub
FOF Aftenskole
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1. Godkendelse af referatet fra sidste møde d. 16. maj 2013
Godkendt

2. Deltagerrunde
Gert, Simonshøj
Vi skal have set på parkeringen i gården, om der kan laves nogle flere
parkeringsmuligheder til hjemmeplejen samt flere cykelstativer.
Det bliver fortsat kørt meget stærkt nede i gården. Noel, ja det har jeg
også bemærket.
Bente, Ældresagen
Vi er tilfredse, men vi er fortsat lidt generet af det lille trin som er i det
lokale som vi benytter.
Bagdøren er som regel låst. Jette, prøv at se om jeres nøgle virker til
den. I skal bare huske at låse den igen.
Cathrine, Hvidovre Judo- og Jiu-jitsu klub
Vi har oprettet et nyt hold i forbindelse med de nye træningstider. Det
er et ¨tumle¨ hold for mindre børn.
Vi har en overnatning i slutningen af september. Jette, det har I
selvfølgelig informeret Beredskabet om ? Jo, det har vi.
Det er ikke altid at vi benytter trænings tiden om lørdagen, derfor har
vi haft lånt den ud til nogle børnefødselsdage med stor succes hvor
der selvfølgelig er en træner til stede. Jette, det er da en god idé, bare
vi sikre os at der er en fra klubben tilstede..
Erik, har I et samarbejde med Fritidshjemmet Simonshøj? Cathrine,
nej det har vi ikke, da vores første træningstid først starter kl. 17.00.
Gert, i er altid velkommen hvis I vil komme og vise børnene lidt.
Stig, Frihedens Billard
Vi synes at det er godt at der er kommet det skilt op nede i gården.
Nogle gange er døren ind til kantinen ikke låst, de kan dog ikke
komme ind i vores klublokale men den skal selvfølgelig stadig være
låst.
Vi har fået de nye toiletrulleholdere til toiletterne, men jeg ved ikke
hvilket firma jeg skal bestille toiletpapiret igennem. Erik, det finder jeg
ud af og vender tilbage.
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Noel, BK Friheden
Jeg har deltaget i et møde vedr. aktivitetsugen, men da jeg har haft så
travlt har jeg ikke involveret mig så meget.
Til højre for vores indgangsdør er fliserne sunket. Erik, i skal kontakte
Teknisk Forvaltning.
Græsslåningen er blevet bedre.
Torben, Shinson Hapkido
Hvordan står det til med klimaundersøgelsen? Jette, jeg har først lige
fået svar i dag at vi først kan få et svar omkring i uge 36. Noel, jeg
synes at I skal kontakte Teknisk Forvaltning samt Borgmesteren.
Torben:Jeg synes at det er for dårligt, da vi har snakket om det med
klimaet siden 2011. Vi har medlemmer som ikke kommer til deres
træning, da de fysisk får det dårligt. Nu giver vi det en sidste chance
ellers går vi til Hvidovre Avis. Jette, jeg vil godt henstille til at I skriver
til borgmesteren først, før I går til Hvidovre Avis.
Vi snakkede om det rum som vi kunne bruge som træningssal. Hvor
langt er vi med det? Vi har 15 til 25 børn som kræver lidt plads. Jette,
jeg vender tilbage.
Hvordan står det til med vinduerne? Erik, jeg ved at der har været
nogle for at se på det men mere ved jeg ikke.
Det er super godt at der er blevet hængt skilte op på nogle af
etagerne. Kommer der også nogle op på de øverste etager? Erik, det
vi har hængt op er en prøve, og vi fortsætter på alle etagerne.
Fast indgang igennem opgang B, hvordan står det til med det? Erik,
jeg var inde for at se på det i dag, men der sad nogle og arbejdede.
Der vil selvfølgelig rende en del børn rundt.
Har vi mulighed for at få nogle flere nøgler til vores hjælpetrænere?
Jette, ja det kan i godt få.
Vandet i klublokalet er fortsat ikke særlig koldt. Erik, jeg har haft en
blikkenslager til at se på det og han fik koldt vand til at løbe igennem,
det tog godt nok din tid, men det kom. Det er i hvert fald ikke koldt nu,
samt er der heller ikke meget tryk på. Erik, vi har ikke rigtig flere ideer,
da vi har haft en blikkenslager en hel dag, som ikke har kunnet løse
problemet.
Der er frivilligheds uge mandag, tirsdag og onsdag i uge 39 op til
Kampsportsdagen som afholdes i weekenden i samme uge. Jette,
hvordan kan vi bruge frivillighedsugen? Vi kan lave nogle flyers som vi
kan dele ud. Men jeg har en mail liggende som jeg kan videresende til
dig jette.
Frivillighedsdagen fredag i uge 39, hvem står for den? Jette, det ved
jeg ikke med jeg hører lige forvaltningen.
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Måtterne vi får ned til gymnastiksalen, hvor skal de ligge? Jette, nede
i højre hjørne af salen, er der et lille rum, hvor de kan være. Det var
en rigtig god idé.
Hvordan står det til med rokeringen og ombygningen? Jette, det ligger
et notat som vil blive behandlet politisk.
Vi er stadig meget glade for at være hernede på Strandmarkens
Fritidscenter.
Erik, Hvidovre Stadion
Der ligger en masse paller og andre ting, hvornår vil BK Friheden
fjerne alt det? Noel, det bringer jeg videre.
Jette, Hvidovre Stadion
De sidste par gange har vi snakket om et kvalitetsmål, hvor vi kan lave
en database over hvad de forskellige klubber og foreninger har, som
de på kryds og tværs kan låne til hinanden. Er der nogle som vil være
med til det? Anders, jeg synes at det er en rigtig god idé, vi har f.eks.
et stort telt som vi kun bruger to gange om året. Jette, jeg arbejder
videre på det.
Er der nogle af jer der har gjort jer nogle tanker omkring den nye
skolereform i forhold til at de fleste foreningers tider starter ved en 16tiden. Gert, ja det har jeg selvfølgelig.
Kampsportsdagen bliver afholdt d. 28. september kl. 12.00 i
Dansborghallen.
Der er startet en i jobtræning hernede på Strandmarkens Fritidscenter,
han hedder Kim. Så hvis i har nogle småting, så kan i henvende jer til
ham.
Jeg er godt klar over at jeg i sidste referat havde skrevet at mødet i
dag var kl. 17.30 men i dagsordenen havde jeg skrevet kl. 18.00.
Hvilket tidspunkt er der stemning for? Kl. 17.30. Torben, er der
mulighed for at møderne ikke altid ligger på samme ugedag? Ja, det
kan jeg sagtens variere lidt.

3. Eventuelt
Intet

