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Erik, Hvidovre Stadion
Nu er klimaundersøgelsen i gymnastiksal 3, bestilt.
Vi har fået nyt skilt nede i rundkørslen og ved hver indgang til de
forskellige bygninger – der er dog nogle små justeringer som vil
blive rettet.
PPR og virksomhedsservice er nu flyttet ud.
Ældresagen
Det er jo midlertidigt at vi har til huse her på Strandmarkens
Fritidscenter, men nu da der er nogle der er fraflyttet kan der
måske blive plads til os, vi er i dialog med Borgmesteren Helle
Adelborg.
Jette, der skal på et tidspunkt foretages en analyse af kommunens
forskellige bygninger – hvad der så sker derefter ved jeg ikke.
Johnny, BK Friheden
Stor ros til Hvidovre Stadion for jeres gode service.
Vi snakkede engang om at få sat en skilt op ved vores klubhus?
Jette, vi er på sagen.
Louise, Hvidovre Ungdoms Teater
Vi ønsker stadig et lokale i stuen som gør det nemmere for os at
komme af med vores udstyr, lokalet behøver ikke at være så
voldsomt stort.
Vi arbejder godt sammen med Billard klubben vedr. brug af
kantinen. Jette, i skal bare være opmærksomme på, at bookingen
skal foregå via os på Hvidovre Stadion.
Cathrine, Hvidovre Judo og Jiu-jitsu klub
Skal vi deltage i inde klimaundersøgelsen? Erik, det ved jeg på
nuværende tidspunkt ikke, men det regner jeg med at I skal.
Torben, Shinson Hapkido
Stor ros til vagterne, de er altid behjælpelige.
Skiltene ved indgangene kommer de op? Jette, de er kommet op.
Vi plejer at hive måtterne op i gymnastiksal 3 for at der kan blive
foretaget hovedrengøring. Jette, der er ikke noget der hedder
hovedrengøring i kommunen længere.

Behøver der at blive foretaget den hovedrengøring, da vi selv er
gode til at gøre rent? Jette, vi gør det kun for at tilfredsstille jer
brugere – men lad os snakkes ved omkring det.
Vi ønsker et lille lagerrum i stue etage, til at opbevare vores
måtter.
Det ser ud til at vi næste år får mulighed for at træne i
gymnastiksalen, hvad gør vi med måtterne? Jeg tager den fortsat
op med Dorthe Lauridsen og Lars Hørdum.
I forbindelse med at vi er blevet skåret i tid, har vi spurgt om vi ikke
kan få nogle lokaler til rådighed til barfods træning – det har vi
endnu ikke fået et endelig svar på. Derudover har vi afleveret
noget materiale til Lars Hørdum, hvor vi giver vores forslag til, at
ligger vi nogle af de ledige lokaler sammen her på Strandmarkens
Fritidscenter, vil det være muligt at judo og Jiu-jitsu og Shinson
Hapkido samt en anden forening eller hold kan få de tider som vi
ønsker.
Er der en udsigt til at taget skal tætnes? Jette, jeg ved kun fra
Teknisk forvaltning at politikkerne har taget det af budget 2013 –
mere ved jeg ikke.
Jeg er rigtig glad for at der endelig sker noget vedr.
klimaundersøgelsen. Men et af vores medlemmer har fået
foretaget en test som er betalt af egen lomme, hvor der blev
konstateret skimmelsvamp og fugt på mellem fugerne i
omklædningen. Jeg håber at få noget på skrift fra den medlemmer,
så jeg kan gå videre med det.
Marianne, Mødeansvarlig
Dejligt med de nyopsatte skilte – jeg håber at brugerne fremover
når de bestiller vare, oplyser hvilken opgang og etage de bor, det
vil lette fragtmanden, når de skal levere vare til Strandmarkens
Fritidscenter.
Judith Skovgaard, Hjemmeplejen
Vi er endelig kommet på plads. Vores nye projekt er at vi ønsker
en terrasse – jeg har sendt en skitse op til Niels Brocksted i
Teknisk forvaltning.
Vi har ingen ledige lokaler tilbage – de bliver nu brugt til
hjælpemidler.
Jette, hvordan fungerer jeres garderobe system? Det fungerer fint.
Gert, Fritidshjemmet Simonshøj
De nye skilte klapper mod døren. Erik, vi er opmærksomme på
problemet og vi finder en anden løsning.
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Hvilke typer affald bliver ikke afhentet? Erik, det er alt det skrald
som skal tages med en kran. Noel, jeg stiller gerne min trailer til
rådighed, til at få flyttet det affald som ikke bliver hentet.
Noel, BK Friheden
Er alle bruserne kalket af? Erik, nej ikke endnu, men jeg skal nok
se på det.
Vi har nogen gammel bande reklamer, kan vi smide det over i
bunken til storskrald? Erik, nej det kan I ikke.
Der er et lille rum ud mod den store bane, kan der blive sat en dør
i for så vil vi bruge det til opbevaring til vores hjørneflag. Erik, det
vil jeg lige se på.

Jette, Hvidovre Stadion
På mødet blev der sendt en mail liste rundt, hvor vi fik listen
opdateret.
Vi har nu fået vores nye hjemmeside op at køre
Vi har fået Dansborghallen d. 28 september til kampsportsdag –
jeg skriver ud med nærmere besked til kampsportsklubberne.
Vi har nu fået skilte op ved opgangene og i rundkørslen i gården,
vi vil efterfølgende få sat skilte op på hver etage.
Vedrørende affald, der bliver alle foreninger med cvr. Nr. opkrævet
for renovation – jeg mener ikke at foreningerne burde have den
udgift. Gert, det kunne være en god idé med en container her på
SFC.
Da vi i år, har som kontraktmål, at undersøge om der er opbakning
til at etablere en database, over hvilke ting som foreninger og
institutioner evt. har, som andre kan låne, og som Gert fra
Simonshøj på et af de tidligere møder foreslog, vil det være fint
hvis vi satte os sammen og tog hul på opgaven Gert, det kan vi
godt.
3. Eventuelt
Louise, vores næste opvisning vises hos Teater Vestvolden i
weekenden i uge 21. fredag og lørdag kl. 19. 00 og søndag kl.
13.00. Flere informationer kan ses på Hvidovre Ungdoms Teaters
hjemmeside.
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