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Fordelingsmøde for fodboldbanerne i Hvidovre Kommune
1. Velkomst og præsentation
Vikingarna
Rosenhøj
SBV09
HIF
BK Friheden
Hvidovre Cricket Club
Avedøre Monarchs
Hvidovre Atletik og Motion
Ena Christiansen (Idrætsrådet)

2. Orientering fra Kurt Nielsen, Vej- og Park

Der har i sæsonen været brugt en ny type af gødning til græsset, uden
den store virkning. Derfor går man tilbage til det man brugte før.
Man har flere steder fået lagt rullegræs på målfelterne, blandt andet hos
Strandmarkens Fritidscenter, Langhøjskolen og Sønderkærskolen.
Man har søgt om nyt hegn til banerne ved Gungehusskolen. Dette er
blevet bevilliget og igangsat.
De små mål fra 5 mand og ned efter, skal efter brug rykkes tilbage til
hegnet. Det samme gælder, hvis man vælger at trække en bænk ind på
banen. Målene er for små til, at Vej og park kan flytte dem med
maskinen.
Cricket spurgte ind til, om det var muligt at få slået græsset endnu
lavere. Kurt vil undersøge dette nærmere og vende tilbage.

Referat
HVIDOVRE KOMMUNE
Center for Kultur og Fritid
Fritidsområdet
Kontorassistent:
Patrick Haugaard
Dato: 3. september 2019 /pac

3. Deltagerrunde

Vikingarna: Banerne ser rigtig godt ud, selv sidst på sæsonen.
Rosenhøj: Renovering af Sønderkær var med meget kort varsel. (1
dag) Renoveringen af Målfelterne skulle have været gjort på et mere
hensigtsmæssigt tidspunkt. Et rimeligt varsel er senest 14 dage. Èn uge
er hårdt, én dag er ikke i orden. Kurt skriver dette bag øret.
SBV09: Lys på terrassen i Avedøre virker ikke.
Badevandstemperaturen er stadig meget lav i Avedøre. (SBV09 tager
fat i tilsynsførende som er Avedøre Idrætscenter).
HIF: God kvalitet af banerne generelt. Der er mange små mål på
banerne, men der er forsvundet store mål på bane 3+4. (Erik tager den
med HIF).
BK Friheden: Avedøre stadion fungerer upåklageligt. De nye
omklædningsrum i Avedøre, har været skønt at kunne tage i brug.
Cricket: Måtterne trænger til at blive skiftet. De er kommet 1 division,
så de vil gerne have et telt eller halvtag/udhæng, som skal bruges til, at
elektronikken ikke bliver våd ved regnvejr. Ellers fungere det
upåklageligt. (Cricket skal sende en ansøgning om etablering herom til
Center for Kultur og Fritid).
Der er problemer med manglen på p-pladser. Cricket har tungt udstyr
og spørger om de kan få en nøgle om åbne porten midlertidigt op ved
kampe. (Kurt undersøger nærmere)
Avedøre Monarchs: Er godt tilfredse med græs og op kridtningen.
Afbrændte dæk vil de gerne have fjernet, samt buskene trænger til at
blive klippet. (der tages fat i skolebetjenten vedr. klipning af buskene –
Peeters undersøger mht. de afbrændte dæk)
Monarch har et ønske om, at der kommer strøm til deres nye pavilloner.
Pavillonerne er lidt svære at bruge om aften, når der ikke er noget lys i
dem. (Erik undersøger hvad der skal til).
Hvidovre Atletik: Fantastisk græsplæne og alt andet spiller. Stor ros
fra baglandet.
Ena Christiansen (Idrætsrådet): Folk er generelt meget imponeret
over græskvaliteten i Hvidovre, og i særdeles opvisningsbanerne. Man
er meget glade for de nye omklædningsrum i Avedøre, men der er lidt
problemer med manglen på parkeringspladser.
Avedøre/Hvidovre Stadion: Erik orienterer om Kunstgræs: Der er
kommet nye regler vedr. kunstgræs, hvor miljøafdelingen forlanger
større krav, som betyder, at der kommer nye tiltag i fremtiden. I hører
nærmere til den tid.

4. Fordeling af græsbanerne

Dorthe orienterede om de ansøgte tider, som hun har modtaget.
Baner/anlæg som ikke bliver kommentere, funger uden konflikter / som
det plejer.
Avedøre Gymnasium: Får Avedøre Monarchs søgt.
Avedøre Idrætscenter: Bane 1 har Cricket søgt om lørdagen. Her har
SBV09 normalt kampafvikling. Lørdagene deles mellem de to
foreninger, som internt aftaler hvilke uger, de hver især tager, og søger
dette i portalen.
Avedøre Skole: HIF har fået tiden fredag kl. 18-20
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Frihedens Idrætscenter: HIF har søgt alle hverdage 16-20. B1978 har
søgt en tid om onsdagen. Dorthe lægger op til, at B1978 får den ene tid,
og HIF får resten.
Avedøre Stadion: Der er konflikt på bane 3,4,5,6. Dorthe lægger op til,
at Rosenhøj får det, som de plejer. AIF Fodbold får bane 3. HIF får
bane 4. Rosenhøj mangler tid mandage og onsdage, de får bane 2
mandage kl. 18:00 – 20:00 og bane 4 onsdage kl. 18:00 – 20:00.
Personalet på Avedøre Stadion er villig til at bane 7 (aflastningsbanen)
kan bruges til træning.
Der er blevet taget udgangspunkt i de optællinger, som Jette har
foretaget tidligere.
Hvidovre Stadion: HIF har søgt opvisning banen. Atletik og HIF
diskutere om muligheder. Erik orienterer om at de 2 opvisninger baner i
Hvidovre og Avedøre, bliver ikke brugt til træning. (med undtagelse af
træning op til divisionskampe). HIF er interesseret i at få defineret, om
man må bruge opvisningen til træning for de små hold. Forvaltningen
og Hvidovre/Avedøre stadion lægger om til, at det må der ikke, med
den begrundelse at både bane 1 på Avedøre Stadion og
opvisningsbanen på Hvidovre Stadion kræver en vis standard.

5. Orientering fra Styregruppen ved Ena Christiansen

Fordelingen af tiderne til kunstgræsbanerne bliver målt ud fra
medlemstal, tiderne, divisioner man spiller i, antal hold, og hvad man
har mulighed af tid til at få. (Se bilag vedr. fordeling af tiderne).
Generelt er der ikke mange ændringer i forhold til sidste år.

6. Fordeling af grusbane og kunstgræsbanerne

Avedøre Monarchs er interesseret i evt. at få 1 halv bane 1 time
tidligere om onsdagen på bane 3. (de oplever ofte at AIF Fodbold ikke
er der, når de kommer til træningen. (Dorthe starter en dialogen med
AIF Fodbold vedr. muligheden for dette.)
Rosenhøj er interesseret i at få en halv bane 17:30 – 19:00 til de unge
spiller. (villig til at give tid lidt senere til gengæld). (Dorthe starter
dialogen med AIF Fodbold vedr. muligheden for dette.)
Overblikket over fordelingen kan ses i det medsendte dokument. Hvis
man har indsigelser til fordelingen skal disse sendes til
lokale@hvidovre.dk (Dorthe) senest fredag den 20. september.
Sagen vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget torsdag den 10.
oktober, hvorefter alle tiderne vil blive booket, og vil fremgå via
foreningernes login på Hvidovre Foreningsportal.
Hvis man ikke har fået søgt træningstid og der er ledigt på skemaet, er
man selv forpligtet til at søge tiderne via portalen i menuen ”søg/book”.
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