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Fordelingsmøde sæson 2021/2022

Dato:
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Henrik Sørensen – Lejerbo BK
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Jan Friis – FC Hvidovre
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Martin Roald-Arbøl – Hvidovre Atletik & Motion
Jacob Kornerup – Hvidovre IF. Fodboldafd. (HIF)
Flemming Pedersen (Peters) – Avedøre Stadion
Jan Skjold Nielsen – Hvidovre Stadion
Dorthe Lauridsen – Kultur og Fritid
Lizette Bergmann Sloth - Idrætsområdet
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Ena Christiansen – Idrætsrådet
Anders Cederblad – Vikingarna IF.
Kurt Nielsen – Vej og Park

1. Velkomst og præsentation
Jan fra Hvidovre Stadion bød velkommen.
2. Orientering fra Kurt Nielsen, Vej- og Park v/Jan
Skoleboldbanerne har været åbne hele vinteren, hvilket de fleste skoleboldbaner også bærer præg af.
Vej og Park forsøgte at få Solum til at lave et topdress af de hårdest ramte baner i foråret, men
Hvidovre var åbenbart ikke den eneste kommune der har haft skoleboldbaner åbne i løbet af vinteren,
så den tidligste tid Solum havde var i skolesommerferien.
Her blev flg. skoleboldbaner topdresset af Solum:
- Enghøjskolens boldbane
- Præstemoseskolen
- Risbjergskolen
- Strandmarkens Fritidscenter
- Sønderkærskolen
På Sønderkærskolen blev Solum overrasket af et stort regnskyl, hvilket resulterede i, at en bunke jord
længe lå på boldbanen (desværre i målfeltet), hvilket har efterladt en stor bar plet i græsset som har
gjort, at banen ikke har kunne bruges til 11-mands kampe siden.
Selv efter at Vej og Park havde sendt en mail ud om, at skoleboldbanerne var lukket i sommerferien, og
at bl.a. Enghøjskolens boldbane (den ved Vest volden) skulle topdresses, så blev Vej og Park alligevel
gjort opmærksomme på, at der var klubber der benyttede banen til træning – dette er ikke i orden.
De øvrige skoleboldbaner er blevet eftersået i skolesommerferien af Vej og Parks egnet mandskab.

Skoleboldbanerne bliver slået 2 gange om ugen, og klippehøjden blev sidste år sat ned, efter ønske fra
cricket spillerne – Cricket syntes, at klippehøjden nu er god.
Banerne er blevet gødet 3 gange i år, og der vil blive gødet endnu engang i september.
Privatskolen som har benyttet Strandmarkens Fritidscenters baner, skal fremover benytte banen på
Gungevej 4-6 – den der også bliver kaldt Tartaground.
3. Ris/ros fra foreningerne
BK Friheden:
 Til en anden gang, så ønsker klubben skiltning på banerne vedr. topdress, så brugerne af banerne kan
se, at de IKKE skal spille.
 Der er desværre fortsat sorte pletter i målfelterne på banerne ved Strandmarkens Fritidscenter efter
topdress.
SBV09/VBA:
 Godt samarbejde med Hvidovre Stadion og Vej og Park.
 I forbindelse med topdress af Enghøjskolens boldbane, så sendte Vej og Park en mail ud omkring, at
der fortsat blev spillet på banerne – det kan være hvem som helt der spiller på banerne om aftenen og
ikke nødvendigvis SBV09/VBA.
 Enghøjskolens boldbaner er hårdt ramt af hekseringe.
AIF. NAF. Monarchs:
 Ønsker at hækken rundt om banen ved stakittet bliver klippet ca. 1 meter ind, da spillerne under kamp
kommer meget tæt på. Jan prøver at finde ud af, om det er Anders (pedellen) på skolen som skal sørge
for det.
 Monarchs har haft sendt en mail til Jan vedr. ønske om strøm til deres pavillon – hvad er status? Hertil
oplyste Jan, at det er en dyr omgang, da der skal graves kabel ned tværs over arealet, opsættes en ny
El grav samt tilsluttes i ny tavle i eksisterende bygning. Jan har derfor sendt dette videre til
forvaltningen, da han ikke har så mange midler til at skyde sådan et projekt i gang – afventer fortsat
besked fra forvaltningen.
Avedøre IF:
 Stor ros for samarbejdet med Hvidovre/Avedøre Stadion.
 Jan Friis informerede om, at Brugerrådsmøderne på Avedøre Stadion kun er for de faste brugere af
Avedøre Stadion. Og på sidste Brugerrådsmøde blev det besluttet, at grundet renoveringen af bane 1
på Avedøre Stadion, så skal bane 3 kun bruges af Avedøre IF og ikke af andre. Dvs. hvis der skal
spilles kampe, så er det på bane 5 og 6. Hertil oplyste Peters, at det var ham, som havde givet
Rosenhøj BK lov til at afvikle nogle kampe på bane 3, grundet det godt vejr samt manglende
indhegning på nogle af de andre baner – Peters beklagede, at hans gode hjerte nok var løbet af med
ham, og sørger for at indkøbe flere pløgger så andre baner også kan indhegnes.
 Mange sætter deres børn af ved Storegade, når de skal benytte kunstgræsbanerne. Så inden
kunstgræssæsonen går i gang, vil AIF gerne henstille til, at klubberne sender en mail ud til
medlemmerne om, at parkering og af/pålæsning skal ske på parkeringspladserne ved Avedøre
Stadions omklædningsbygning og ikke ved Storegade, da der ikke er plads nok.
Cricket Foreningen Hvidovre:
 Stor ros til Hvidovre Stadion og Vej og Park – Cricket er meget tilfredse.
 En del børn hænger desværre i nettene. Jan oplyste, at det desværre gør sig gældende mange steder.
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.
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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På mødet opfordrede Dorthe foreningerne til, at når de har fået fastlagt deres træninger mm. så skal de
husk at få afbooket de tider, de ikke skal bruge alligevel – også selvom det kun er 1,5 time. Hvidovre
Stadion og Kultur og Fritid hjælper gerne med vejledning, men kan kun hjælpe, hvis foreningerne er
logget ind når de ringer.
5. Orientering fra Styregruppen v/Jan Friis
Tiderne på kunstgræsbanerne bliver fordelt ud fra en fordelingsnøgle, som tager udgangspunkt i hvilke
hold klubberne har tilmeldt turnering og 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. Udover fordelingsnøglen så er der et krav om, at man skal være minimum 25
personer på en bane.
Fordelingsnøglen er et stort Excel-regneark som viser, at der er brug for 118,43 timer, men der er kun
90 timer til rådighed mandag-fredag på de 3 kunstgræsbaner – så det har Styregruppen forsøgt at
fordele ud fra fordelingsnøglen.
6. Fordeling af kunstgræsbanerne
Se det medsendte bilag vedr. fordelingen.













Monarchs forstår ikke, at de har fået så sene tider i hverdagene, da de mener, at de i flere år har gjort
opmærksom på, at de ønsker tidligere tider til deres U12 og U14 hold. Monarchs ønsker tiderne på
kunstgræsbane 3 onsdag kl. 17.30-20.30. HIF var villig til at afgive kunstgræsbane 3 mandag kl. 16.0017.30 til Monarchs – men den enkelte tid ønskede de ikke. Monarchs fik tildelt en halv bane onsdag kl.
17.30-19.00 på kunstgræsbane 3 – tiden deler de med HIF.
Monarchs undersøger om de kan afgive kunstgræsbane 3 onsdag kl. 20.30-22.00 – Monarchs ønsker
at holde fast i tiden, men afbooker formentlig fra kl. 21.00.
Monarchs ønskede ikke at dele tiden med Lejerbo på kunstgræsbane 3 søndag i ulige uger – ok med
Lejerbo.
Lejerbo afgiver kunstgræsbane 3 søndag i lige uger kl. 9.45-11.00 til Rebæk.
Rebæk får kunstgræsbane 3 søndag i ulige uger kl. 8.00-9.45
Rosenhøj afgav Kunstgræsbane 3 onsdag kl. 16.00-17.30 til HIF.
HIF afgav kunstgræsbane 1 onsdag kl. 16.00-17-30 til Rosenhøj
HIF afgav kunstgræsbane 1 mandag kl. 20.30-22.00 til Rosenhøj/Lejerbo som skal dele tiden.
HIF afgav kunstgræsbane 2 fredag kl. 20.30-22.00.
Rosenhøj BK ønsker en halv bane med AIF – AIF kan på nuværende tidspunkt ikke afgive, men de
afbooker, hvis der er tider de ikke skal bruge.
SBV09 undrede sig over, at de ikke har fået tildelt tider på kunstgræsbanerne, da de har mange små
hold. Styregruppen gjorde opmærksom på, at fordeling af kunstgræstider kun er for klubber som er
tilmeldt turnering – dette er en politisk beslutning. SBV09 fik tildelt EIC’s tid på kunstgræsbane 3
søndag i lige uger kl. 12.30-14.15 – EIC får i stedet kunstgræsbane 3 søndag i lige uger kl. 16.0017.45. SBV09 vil sørge for at tilmelde sig en turnering, så de fremadrettet også kan få tildelt tider på
kunstgræsbanerne, da klubben har 45 drenge. På mødet oplyste AIF, at de vil give SBV09 besked, hvis
de afbooker nogle faste tider.
Foreninger som ikke har fået faste tider på kunstgræsbanerne, skal løbende holde øje med
foreningsportalen.
Nogle af foreningerne var utilfredse med, at fordelingen af kunstgræsbanerne bliver fordelt ud fra den
nuværende fordelingsnøgle. Forvaltningen vil indkalde til et møde, hvor de nuværende principper for
tildeling af tider på kunstgræsbanerne skal genbesøges. Til fordelingen næste år, vil evt. nye
fordelingsprincipper være gældende.
SBV09 spurgte til status vedr. etablering af flere kunstgræsbaner i kommunen? Hertil informerede
Dorthe, at kommunen er ved at screene, men at der ikke er planlagt noget endnu.

7. Eventuelt
 HIF har været i dialog flere forskellige steder for at høre om mulighed for opbevaring af materialer. Det
er desværre ikke muligt flere steder, grundet mangel på opbevaringsplads. Hvis flere klubber har
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samme udfordring, så kunne klubberne gå sammen til kommunen om et fælles ønske om evt.
containere til opbevaring? På mødet var flere af foreningerne med på at gå sammen om et
løsningsforslag – Jacob fra HIF sørger for at sende noget ud. Hertil oplyste BK Friheden, at de før har
fået nej af kommunen til at stille en container ved Avedøre Stadion – selvom klubben selv ville betale.


HIF spurgte ind til, om man fremadrettet ved f.eks. Corona-tider kunne lave fast skriv fra Stadions side
omkring retningslinjer? Hertil oplyste Dorthe, at Kultur og Fritid også lige skulle vænne sig til at navigere
i det, da der hele tiden var ændringer – det kunne sikkert godt gøres anderledes i fremtiden.
Og foreningerne som benytter banerne i kommunen, er medlem af flere forskellige
forbund/specialforbund, som laver forskellige regelsæt og derfor kan reglerne være vidt forskellige –
derfor vil det være svært for Stadion at lave et fast skriv. I skal derfor rette jer efter det
skriv/retningslinjer som kommunen sender ud.
Hvis man har indsigelser til fordelingen, skal disse sendes til Dorthe Lauridsen dla@hvidovre.dk senest
tirsdag d. 21. september 2021 kl. 12.00.
Fordelingen vil blive fremlagt i Folkeoplysningsudvalget til godkendelse torsdag d. 14. oktober 2021. I
vil efterfølgende kunne se jeres bookingbeskeder i foreningsportalen. Kunstgræssæsonen vil snarest
muligt herefter blive booket, og I vil efterfølgende kunne gå ind og forespørge på de ledige tider via
foreningsportalen.
Foreninger som ikke har fået søgt græssæson 2022 og derfor ikke automatisk får lagt deres bookinger i
systemet, skal efterfølgende selv ind og ’’efter booke’’ tiderne i foreningsportalen.
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