Vedrørende: Brugerrådsmøde Strandmarkens Fritidscenter
Dato:

11. september 2014

Sted:

Strandmarkens Fritidscenter

Deltagere:

Martin Olsen – Hvidovre Judo og Jiu-jitsu
Noel Jensen – BK Friheden
Johnny Duholm – BK Friheden
Bo Henrik Andersen – Konservative Hvidovre
Vivi Berendtsen – Hjemmeplejen
Jan Nørregren – Hvidovre Nærradio
Anders Gryberg – Hapkido
Alice Bech – Hvidovre Listen
Gunvor Bruus – Venstre
Mogens Leo Hansen – Enhedslisten
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Hansen – Hvidovre Hansen
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

Kopi til

Lars Hørdum

Næste møde

onsdag d. 26. november kl.17.30

1. Deltagerrunde
Jette, Hvidovre Stadion


Bridgeklubben , Skakklubben og Væveklubben er flyttet
ind. Cykelklubben er ikke flyttet ind endnu. FDF skal flytte
deres ting ned i et lokale i kælderen og
Beredskabsforbundet skal overtage lokalet.



I forbindelse med Bridgeklubben og Ældresagen er flyttet
ind, har vi fået en lift i Opgang B og der kommer også en
kørestolsrampe.



Jeg har indkaldt til møde med Judo og Hapkido
d. 14. oktober, så giv venligst tilbagemelding om
deltagelse.(Blev efterfølgende ændret til d. 21.oktober)



Vi forsøger i 2015, at afholde en kampsportsdag d. 18.
april.
De nye foreninger , får i dag udleveret koder til alarmen
her på stedet.



Over i tårnet i fløj C, har brugerne hidtil haft en aftale, om
at hvis man var der efter kl.22.30, skulle man tjekke om de
røde døre ud til trappeopgangen er lukket, det er så et tegn
på at der ingen er på etagen, så vær obs! på, at den røde
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dør skal stå åben så længe I er der, og I skal sørge for
at lukke den når I som de sidste forlader en etage. De
sidste der er i fløj C slår så alarmen til, hvis det er efter
22.30.


I fløj C vil vi sætte skifterammer op på hver etage, hvor
man kan se hvem som har lokaler på hver etage. Judo
informerede om, at Judo var stavet forkert på skiltet, så det
sørger vi for at tjekke op på.



Vi har fundet et depot til Hvidovre Ungdomsteater.



Foreningerne skal selv sørge for at gøre rent i Deres
lokaler. Vi har rengjort det, inden foreningerne overtog
Deres lokaler, men fremover er det foreningerne selv som
skal sørge for rengøringen. Johnny, man kan aftale med
rengøringen fra Hvidovre Kommune, om at få gjort rent
mod betaling. Man kan kontakte rengøringsafdelingen i
Hvidovre Kommune for at høre nærmere. Venstre, er der
rengøringsmaterialer? Jette, nej, det er der ikke.

Hvidovre Nærradio


Jette, hvordan gik cykelarrangementet? Vi var kun 300
deltagere og vejret var ikke så godt. Vi vil derfor se på
hvordan vi kan skabe flere deltagere til næste år.
Problemet er at andre også har arrangeret cykelture
samme dag. Prisen vi har, er formentlig også for dyr.

Hjemmeplejen


Det regner igennem taget. Jette, vi har kontaktet Teknisk
Forvaltning, i forhold til at de ville tjekke tagfladerne. De
oplyser om, at de er på sagen men det er en længere
proces.

Konservativ


Vi er endnu ikke flyttet ind, men vi glæder os til det.



Jette, borde og stole er sat på plads og nøglen ligger i
vindueskarmen. Så lokalet er klar til, at I kan flytte ind.
Erik, nøglen i har fået passer endnu ikke til hoveddøren,
men det kommer. Hvis hoveddøren er låst, så kontakt
Hvidovre Stadion på tlf. 36 49 18 01.

Boldklubben Friheden


Den nye dør ind til Gymnastiksal 2 er fin. Vi har desværre
ikke nøgler til at komme ind. Kan vi med tiden bruge koder
Side 2 af 5

til at komme ind eller får vi en nøgle? Erik, det finder vi ud
af.


Noel har haft efterspurgt en stjernenøgle, den blev
udleveret på mødet.



Mandag morgen møder rengøringspersonalet til meget
beskidte omklædningsrum. Noel, Jeg sagde til bestyrelsen
og trænerne at vi skal tjekke omklædningsrummene når vi
forlader dem. Det kan nemlig også godt være udeholdene,
som efterlader beskidte omklædningsrum - men vi tjekker.



Jette, der bliver også vasket støvler i badet, brug venligst
støvlevasken udenfor. Noel, jeg siger det videre i klubben.



Til næste år, håber vi på at få lavet hegnet ud mod stien.
Jette, jeg har endnu ikke søgt.



Bruserne i omklædningsrummene skal afkalkes.
Erik, Jeg ser på det.

Judo


Vi deltager på mødet d. 21 oktober.



Jeg har haft en dialog med Morten fra KFA, med nye
træningstider. Jette, Jeg regner med at blive orienteret af
Morten.



Hvis lokalerne på Sønderkær kan blive ændret, dvs. at der
bliver revet en væg ned, kunne det fungere super godt, så
vi kan få noget træningstid tilbage dvs. mandag og onsdag.



Vedrørende fordeling af træningslokaler, så har jeg en
aftale med Torben fra Hapkido senere i dag.



Hvor nåede vi til, med indkøb af vaskemaskine? Jette, vi
kan snakke om det til mødet d. 21. oktober.

Erik, Hvidovre Stadion


Nu hvor der er flyttet nye foreninger ind her på
Strandmarkens Fritidscenter, vil jeg gøre opmærksom på,
at vi skal spare på strømmen. Derfor er det ikke tilladt at
stille gamle køleskabe ind i lokalerne, det skal være
energivenligt. Hvis jeg ser et gammelt køleskab, så fjerner
jeg det.



Glæder mig til at se de nye foreninger.
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Enhedslisten


Vi glæder os til at flytte ind.



Hvordan ser det ud med trådløst netværk? Jette, Jeg har
tidligere på året taget kontakt til TDC. Den medarbejder
som havde taget opgaven til sig, var stoppet. Så der er en
ny på sagen. TDC var her i sidste uge.
Vi må lige se på priserne, om vi må tager det i små etaper.
Enhedslisten, Vi vil gerne give et tilskud til vores del, så vi
kan få trådløst netværk i vores lokale.

Venstre


Vi havde samme spørgsmål til netværk.



Vi er flyttet ind og er tilfredse med borde og stole samt
lokalet som vi har fået. Vi har allerede afholdt flere møder
hernede.



I forhold til rengøring, er der også svaret på.



Må vi hænge plakater og billeder op? Jette, ja de må I
godt.



Der stod allerede et gammelt køleskab i vores nye lokale,
da vi flyttede ind.



Er det Erik vi kan kontakte med nøgler? Jette, ja det er
det.

Hvidovrelisten


Vi er glade for møbler og lokaler.
Vi kunne godt tænke os nogle flere borde og stole hvis i
har nogle flere i overskud. Jette, vi har nogle klapborde
som I kan få.



Der stod en ny elkedel og kaffemaskine på gangen da vi
kom, er det til foreningerne? Jette, ja, det er til fællesbrug
på etagen.



Vinduespudsning, kan man også bestille det? Erik, der er
vinduespudser på. Men de små vinduer bliver ikke taget,
og det må I heller ikke selv. Da de er så gamle, at der kan
være risiko for, at glasset evt. kan falde ud.



Jeg har hørt, at man kan låne mødelokalerne i fløj B med
forplejning. Jette, vi har en mødeansvarlig hernede, som
kan stå for forplejning efter aftale, hvis mødet er om
Side 4 af 5

aftenen, kan Marianne evt. sætte f.eks sandwichs i
køleskabet.


Den mødeansvarlig hedder Marianne Weihrauch og er her
kun i dagtimerne, så booking af mødelokale samt
forplejning kan bookes på tlf. 50 84 40 11 eller mail.
mrw@hvidovre.dk.



Går kørerstolsliften kun op til etagen med ældresagen og
Bridgeklubben? Jette, ja det gør den.

Hapkido


Vandhanerne på toiletterne et stadig stramme i fløj B ved
vores gymnastiksal. Erik, det ser Jeg på.



Vi flytter til nye lokaler på Sønderkær.



Vi kan se på Foreningsportalen, at Billard har booket
kantinen fredag og søndag hele året. Det er selvfølgelig
fint, at Vi selv kan kontakte dem hvis Vi skal bruge
kantinen, men vi undrede os bare. Jette, Vi følger op på,
om De bruger det.

2. Eventuelt


Orientering til nye indflyttere. Vi holder møder fire gange
om året og vi planlæggerne datoerne for et helt år af
gangen.
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