Vedrørende

Fordelingsmøde sæson 2020/2021

Dato:

31. august 2020

Sted:

Stort mødelokale, Hvidovre Stadion

Deltagere:

Jan Skjold Nielsen – Hvidovre/Avedøre Stadion
Dorthe Lauridsen – Kultur- og Fritid
Kurt Nielsen – Vej- og Park
Flemming Petersen – Avedøre Stadion
Ena Christiansen – Idrætsrådet
Tina Petersen – AIF. NFA. Monarchs
Michael Nielsen – AIF. NFA. Monarchs
Michael Bruun Jepsen – Hvidovre Atletik & Motion
Martin Hansen – TASK
Lars Knudsen – Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.
Kim Mølgaard – Avedøre IF
Michael Mørch – Lejerbo Boldklub
Yousaf Mukhtar – Cricket Foreningen Hvidovre
Jan Friis – FC Hvidovre
Michael Povlsen – SBV09
Rune Svendsen – SBV09
Lizette Bergmann Sloth – Idrætsområdet

1. Velkomst og præsentation
Dorthe fra Kultur- og Fritid bød velkommen.
2. Orientering fra Kurt Nielsen, Vej- og Park
• Grundet Corona har det været et mærkeligt år, og det kan ses på
skolebanerne. Banen på Risbjerg var topdresset, men inden banen var
klar til at blive taget i brug, var Vej- og Park nødt til at åbne alle
skolebanerne før tid, da skolerne skulle bruge banerne til undervisning
– topdress af banen på Risbjerg var derfor spild af tid.
•

•
•

•

•

I næste uge går Vej- og Park i gang med at gøde banerne for tredje
gang i år, hvilket også bliver sidste gang i år. Sidste år forsøgte Vej- og
Park at gøde med organisk gødning – resultatet var ikke særlig godt, så
derfor er de gået tilbage til kunstgødning.
Skolebanerne er forårssået og der eftersås i næste måned.
Klubberne har længe ønsket at få sat klippehøjden ned, så derfor er
den nu sat ned fra 4 cm til 3 cm efter skolesommerferien – Kurt håber,
at klubberne kan mærke forskellen. Skolebanerne bliver fortsat klippet
to gange ugentligt.
Der er kommet nyt hegn op omkring Enghøjbanen, men der er nogle
ting som mangler at blive lavet. Lågen skal justeres, og der arbejdes på
at finde en løsning, så cricketbolden ikke kan komme under hegnet.
Derudover skal banen topdresses. Kurt håber, at der er penge tilbage
til, at de kan få lavet indkørslen til banen.
Vej- og Park har planer om at topdresse et par af de mest slidte
skolebaner i løbet af efteråret.
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•

Der er kommet mange små mål (3-mands) på skolebanerne, og Vej- og
Parks målløfter kan ikke komme ind under og løfte dem. Derudover er
der også kommet mange bænke på banerne. Derfor skal klubberne
huske at meddele deres trænere/medlemmer, at de små mål skal flyttes
ud til hegnet efter brug, da personalet ikke har tid til at flytte rundt på
målene manuelt.

Jan Skjold Nielsen, Hvidovre/Avedøre Stadion
• Stadion har i lighed med Vej- og Park haft de samme udfordringer med
banerne, samt med at opkridte firkanter for skolerne på banerne mm. –
bane 5 er stadig kridtet op med små firkanter.
• Bane 1 er topdresset for sidste gang i år. Og bane 2, 3 og 4 bliver
topdresset tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge.
• Hullerne på grusvejen bag den nye omklædningsbygning på Avedøre
Stadion vil blive lavet.
• Der er lagt SF-sten fra klubhuset og ud til kunstgræsbanerne på
Avedøre Stadion.
• Der er planer om at lægge stigrus fra Byvej mod Petanque.
• Cricket banen har beklageligvis ikke været kridtet – det bliver gjort. Det
viste sig efterfølgende, at banen var kridtet, men pga. den store
mængde regn, var stregerne næsten væk.
• Der er d.d. kommet 8 stk. nye små mål til SBV09, som bliver kørt ud på
banen ved Avedøre Idrætscenter (Enghøjbanen).
Flemming Pedersen, Avedøre Stadion
• Bane 1 er lavet større 68*105 (de rigtige mål).
3. Ris/ros fra foreningerne
Avedøre IF
• Takkede for et godt samarbejde i den vanskelige tid med Corona.
• Kunstgræsbane 1 er i meget dårlig stand, så derfor ønskede Kim, at få
en status på hvornår den kan blive lavet? Hertil oplyste Dorthe, at den
er på budgettet i år.
Hvidovre Atletik & Motion
• Takkede for en god start samt god attitude fra Jans side – Atletik håber
på, at det fortsætter i samme spor.
Lejerbo Boldklub
• Ønsker nye 11-mandsmål samt net på Tartaground – gerne mål med
hjul på.
• De kan godt mærke, at skolen bruger banen meget, da banen er meget
ujævn.
• Klippehøjden i weekenden var ret høj, i hvert fald ikke 3 cm.
• Dejligt med nyt hegn om Tartaground.
AIF. NFA. Monarchs
• Manglende opkridtning af banen ved Hvidovre Gymnasium. Næste
kamp er d. 20. september 2020. Flemming fra Avedøre Stadion
beklagede den manglende opkridtning.
Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.
• Ros for godt samarbejde mellem klubberne. Særligt Rosenhøj BK,
Avedøre IF og BK Friheden har HIF haft et godt samarbejde med.
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Ros til Jan på Hvidovre/Avedøre Stadion for hans gode start.
Ros til Vej- og Park vedr. klipning af græsset, som nu spiller sammen
med opkridtning af banerne.
Hjørneflagene mangler ofte rundt omkring.
Lars oplyste, at samarbejdet mellem HIF og Atletik ikke kører særlig
godt. Ved atletikkens sidste arrangement (CPH Open), lavede
atletikken skader på bane 1 på Hvidovre Stadion ved brug af
hammerkast og kuglestød. Atletikken plejer at fylde hullerne med jord –
dette havde de ikke fået gjort. Hertil informerede Jan om, at Hvidovre
Stadion ikke havde klargjort en trillebør med jord, da planen var at fylde
hullerne ud med rullegræs efterfølgende – dette blev desværre ikke
gjort, så det gøres bedre fremover.
Atletikudøverne er på de lukkede baner i vinterhalvåret – de skal
ligesom alle andre respektere, at banerne er lukket.
I sommerperioden blev Hvidovre Fodbold A/S rykket lidt rundt, så de
generede mindst muligt – HIF ønsker, at alle skal være på Hvidovre
Stadion.
Atletikken skal ikke være på atletikanlægget når HIF afvikler Camp.
I Coronaperioden hvor der var forsamlingsforbud på 10 pers. der
konstaterede HIF, at atletikken ikke overholdte forsamlingsforbuddet –
der var 15. pers. i forhallen på Hvidovre Stadion som trænede. Hertil
oplyste Michael fra Atletik, at efter sidste års fordelingsmøde besluttede
Atletik at indkalde HIF til et bestyrelsesmøde i håb om et bedre
samarbejde og en direkte dialog – så der hurtigst muligt kan tages
action på tingene. Lars fra HIF mener ikke, at den direkte dialog har
fungeret ml. dem og Atletik. Hertil oplyste Michael fra Atletik, at han
syntes, at samarbejdet ml. Atletik og Hvidovre Fodbold A/S fungerer
fint.

4. Fordeling af græsbanerne
Enkelte foreningers ansøgninger var af forskellige årsager ikke fremsendt
og fremgår derfor ikke af materialet. Der var en del foreninger, som ikke
mødte op til fordelingsmødet, men de som mødte op, og der hvor det var
muligt, blev foreningerne enige om fordeling af tiderne. Fordelingen kan ses
i medsendte bilag.
På Hvidovre Stadion, Atletik og Opvisningsbane er der konflikt ml. HIF og
Atletik. HIF har søgt om tider og fastholder deres ansøgning.
Atletik havde ikke fået fremsendt ønsker til træning, men ønsker samme
tider som sidste sæson mandag-fredag kl. 16.00-20.00 lørdag og søndag
kl. 9.00-14.00.
Der hvor der ikke er enighed, skal foreningerne sende en indsigelse til
Dorthe Lauridsen dla@hvidovre.dk senest d. 18.09.2020 kl. 12.00.
Sagen vil blive forelagt Folkeoplysningsudvalget d. 08.10.2020. Herefter vil
alle tiderne blive booket, og vil fremgå via foreningernes login på Hvidovre
Foreningsportal.
Foreninger som ikke har fået søgt og derfor ikke automatisk får lagt deres
bookinger i systemet, skal efterfølgende selv ind og ’’efter booke’’ tiderne i
foreningsportalen.
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5. Orientering fra Styregruppen ved Ena Christiansen
Styregruppen blev nedsat da den første af kunstgræsbanerne blev
etableret. Der er udarbejdet en fordelingsnøgle ud fra klubbernes hold, og i
hvilke divisioner samt hvilke niveau klubberne er i – fordelingsnøglen er
udarbejdet, så det er mest retfærdigt for alle. Børn under U10 må ikke
benytte kunstgræsbanerne.
Fordelingen i år er mere eller mindre lig med sidste år. Der er taget højde
for, at børn og unge har de tidspunkter inden kl. 20.00 og voksne/senior har
de sene tidspunkter – der er dog nogle senior, der har været derude
tidligere, men af bestemte årsager.
Stor ros til klubberne – de er blevet gode til at samarbejde og være fleksible
på kryds og tværs.
I forbindelse med Budget 2021 har Idrætsrådet henvendt sig til Hvidovre
Kommune og ansøgt om anlægsmidler til to nye kunstgræsbaner.
Miljøafdelingen i kommunen er dog ikke glade for granulat, derfor må man
måske se på nye løsninger, som kan være dyre. Der er derfor ikke sat
beløb på ansøgningen, som er sendt til Hvidovre Kommunen.
HIF oplyste, at de gerne ville havde været involveret i forhold til finansiering
og niveau, da HIF’s største udfordring er de mange børn, og derfor behøver
kunstgræsbanerne for deres skyld ikke have et højt niveau. Hertil oplyste
Idrætsrådet, at der ikke har været mulighed for at inddrage klubberne, da
det var med kort varsel, at høringssvarene skulle indgives. Idrætsrådet har
derfor i ansøgningen skrevet, at de gerne vil indgå et samarbejde med
klubberne om disse baner.
Hertil informerede Jan Friis fra FC Hvidovre om, at Rosenhøj BK også er i
dialog med Hvidovre Kommune om to nye kunstgræsbaner.
6. Fordeling af kunstgræsbaner
Se det medsendte bilag vedr. fordelingen.
•
•
•

•

Der er taget kontakt til Egevolden før at høre, om de kan afgive søndag
i lige uger på kunstgræsbane 3 kl. 12.30-14.15 til TASK.
Monarchs afgiver søndag i ulige uger kl. 12.30-14.15 og kl. 14.15-16.00
på kunstgræsbane 3 til TASK. TASK finder ud af, om de har brug for
den sene tid kl. 14.15-16.00.
Monachs ønsker tider onsdag fra kl. 17.30 til deres 10-14årige – bare
en halv bane. Avedøre IF mener ikke, at de på nuværende tidspunkt
kan afgive en halv bane. Avedøre IF vender tilbage, hvis de kan afgive
noget tid.
Lars Knudsen fra HIF oplyste, at hvis en bane står ledig 10 min. inde i
træningstid, så tager man bare tiden.

7. Eventuelt
Lars Knudsen fra HIF oplever, at der er nogen som bruger
idrætsanlæggene uden at være medlem af en forening i Hvidovre
Kommune – de har samtidig en truende adfærd. Dorthe fra Kultur- og
Fritid foreslog, at SSP måske skal ind over.
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