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Strandmarks Fritidscenter, mødelokalet fløj B
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Peter Dencker – Dansk Folkeparti
Palle – Hvidovre Skakklub
Alice Bech – Hvidovrelisten
Stig Jensen – Billard
Louise Ravn – Hvidovre Ungdomsteater
Anders - Shinson Hapkido
Vivi Berendtsen – Hjemmeplejen
Per Skreiber – Hvidovre Nærradio
Johnny Duholm – BK Friheden
Noel Jensen – BK Friheden
Marianne Weihrauch – Strandmarkens Fritidscenter
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion
Anders Christian Pinholt Kancir – Teknisk Forvaltning
Mette Schønemann – Idrætsrådet
Jimmy Jensen – Konservativ Folkeparti
Brian Jørgensen – Beredskabsforbundet
Anette – Beredskabsforbundet

REFERAT
Hvidovre Kommune

Kopi til

Lars Hørdum

Afbud

Grete Hyldkrog – Legeteket
Hvidovre Cykelklub
Gunvor Bruus – Venstre
Bente Rasmussen – Ældresagen

Næste møde

21. maj 2015
16. september 2015
3. december 2015

1. Orientering om det foreløbige resultat af eftersyn af taget
Anders Christian Pinholt Kancir – Teknisk Forvaltning
Vi har set på ejendommen, og vi har set på taget som en helhed samt
klimaskærmen. Vi fremlægger sagen på næste TMU møde, hvor vi
anbefaler, at renover hele taget , samt skifte de store vinduer i fløj
A,B,C, hvis vi får grønt lys, vil vi lave fløjene hver for sig dvs. vi tager
en fløj af gangen.
Fordi der er spidstage, så løber vandet langs taget og giver fugtskader

Centralforvaltningen
Jette Holm Hansen
Hvidovre/Avedøre Stadion
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Vi skal opfylde kravene i bygningsreglementet, så
ventilationsanlægget skal udskiftes.
Shinson Hapkido, hvilket beløb størrelse er der tale om? Anders, det
kan jeg desværre ikke sige noget om.
Shinson Hapkido, hvor slem er skimmelsvampen? Anders, det er
indkapslet og det bliver selvfølgelig ikke bedre med tiden, men det
bliver ventileret godt på grund af utæthederne.
BK Friheden, hvis alle tagene skal renoveres, så kan det godt tage
sin tid. Er der nogen tidshorisont på renoveringen? Anders, nej det er
der ikke.
Ovre ved Billard er der for nogle år siden, lagt nyt tag på. Taget er ikke
lagt ordentligt, så tagstenene falder af. Så på nuværende tidspunkt er
der spærret af. Der er derfor også indstillet til, at det tag bliver lagt om.
BK Friheden, kan man ikke reparere taget i etaper? Anders, jo, det
er også det der er hensigten. Dvs. en fløj af gangen.
Alle væggene hvor der har været vand, bliver pillet af, så der er ikke
noget med lappeløsninger.
Billard, vi har som sagt fået nyt tag for nogle år siden. Er der fugt i
denne bygning? Anders, nej det er der ikke.
Billard, der er simpelthen så varmt i den bygning. Skal man til at have
lavet andet der? Anders, kun taget og ventilation.
Marianne Weihrause, er der nogen tidshorisont på renoveringen?
Anders, ca. 13 mdr. fra vi starter med at sætte stillads op, og til det
pilles ned igen.

2. Deltagerrunde, herunder information fra Jette og Erik
Jette Hansen, Hvidovre Stadion


Vi har haft nogle kedelige episoder med tyveri på Strandmarkens
Fritidscenter. Hvis I ser nogle mistænkelige personer, vil jeg opfordre
til, at I ringer til vagterne på Hvidovre Stadion på tlf.: 36 49 18 01. eller
til vagtsikring 80 30 63 53.



På sigt vil Judo og Hapkido få hver deres lokale, men i forbindelse
med renovering af taget, har vi sagt at Judo og Hapkido på
nuværende tidspunkt ikke får hver deres lokale. Årsagen til dette er, at
det ene lokale skal bruges til erstatningslokaler for de klubber der
bliver berørt af renoveringen.



Vi har købt nye 11-mands mål med hjul til græsbanerne.



Hvor meget træning/kampe kan BK Friheden rykke over på
Strandmarkens Fritidscenter, når nu Langhøjbanen skal renoveres? –
I kan råde over Aflastingsbanen, så længe Langhøjbanen bliver
renoveret. BK Friheden, Vi har hørt at vi kan bruge Langhøjparken
som erstatningsbane? Jette, ja men det bliver kun en lille bane, Vi må
hjælpe hinanden så det kommer til at fungere..
Så lav venligst en plan og en oversigt, så kan vi se, om vi kan få det til
at gå op.
Erik Lund, Hvidovre Stadion



Der er sat en g2 cylinder i døren ind til gymnastiksal 2.



Der er sat gitter op i Hvidovre Ungdoms Teaters depotrum.



Jeg har nogle borde stående, som Hvidovre Ungdoms Teater kan få
op i deres depot rum, som de kan stille deres udstyr/ting op på.
Hvidovre Ungdomsteater, det er vi meget glade for at høre.



Der er opsat et sikkerheds hegn, pga. nedfaldne tagsten. Jeg er godt
klar over, at det er et problem for nogle af brugerne og at
Hjemmeplejen er utilfreds. Men det er et spørgsmål om sikkerhed.



Fik jeg lagt kode til Hvidovre Ungdoms Teater? Hvidovre
Ungdomsteater, nej, det gjorde du ikke. Det gør jeg snarligst. Send
mig venligst en mail med jeres nuværende kode.

Vivi Berendtsen, Hjemmeplejen


Erik har nævnt det med dårlige adgangsforhold pga. afspærringshegn.
Anette, Beredskabsforbundet



Jette, hvornår flytter I ind? Det gør vi i næste måned.

Anders, Shinson Hapkido


Vi har været glade for at være på Sønderkær. Vi skal desværre flytter
tilbage til Strandmarkens Fritidscenter til August. Vi er kede af, at vi fik
brugt så mange ressourcer på, at sætte tingene i stand.
Marianne Weihrause, Mødeansvarlig Strandmarkens Fritidscenter



Hvis nogle af brugerne ønsker at booke mødelokalerne i fløj B 2. sal,
så henvend jer venligst til mig. Hertil vil det også være muligt at
bestille forplejning. I kan kontakte mig på tlf. 50 84 40 11 eller mail.
mrw@hvidovre.dk
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Louise Ravn, Hvidovre Ungdomsteater


Står gymnastiksal 2 altid åben? Jette, det burde den ikke gøre.
BK Friheden, det kan være nogle af vores medlemmer, som har
hentet bolde fordi, at de har en morgentræning på kunstgræs og har
ved en forglemmelse måske glemt at låse døren.



Døren i mellemgangen ind til vores rum, driller lidt, så den må Erik
meget gerne se på. Måske at der skal en vrider på? Erik, jeg ser på
det.



Kan vi få en nøgle til kantinen? Erik, ja det kan I godt.
Den efterfølgende dag, udleverede Erik en nøgle til Hvidovre
Ungdomsteater.



Vi er glade for vores nye depotrum.
Stig, Frihedens Billard



Vi er glade for at være på Strandmarkens Fritidscenter og vores lokale
er fantastisk.



Kan vi få dispensation til de ældre medlemmer, til at gå op af den
store trappe? Jette, Det er desværre ikke muligt at gå igennem
hjemmeplejen, så I skal bruge Jeres indgang i hjørnet.



Der mangler lys på vinkeltrappen. Erik, jeg kigger på det.



Normalt bliver kantinen ikke brugt særlig ofte, men i går kom jeg forbi
og der havde Dansk Folkeparti møde. Hertil spurgte de, om de kunne
gøre brug af alle faciliteterne i lokalet. Jeg gjorde dem opmærksom
på, at det var Billard, som selv havde købt mikrobølgeovn m.m.
Jette, Hvis noget går i stykker, så må vi tage stilling til det. Måske på
sigt, var det en mulighed at få sat lås på nogle af skabene, så jeres
ting kan blive låst inde. Men kan vi tage det op igen, hvis det går hen
og bliver et problem? Billard, ja.



Nu hvor kantinen bliver brugt oftere af forskellige personer og døren
ind til kantinen ikke altid er låst, bekymrer det os, at vi ikke har en lås
på døren ind til vores lokale. Der er derfor rig mulighed for, at gå lige
ind i vores lokale, hvor vi har dyre køer stående.
Er der en mulighed for, at vi kan få en lås på vores dør? Erik, nej, det
ikke muligt, da det er en flugtvej. Jeg får Formanden Frank på
Hvidovre Stadion til, at fjerne den lille tap i døren ind til kantinen, så
det ikke længere er muligt at slå låsen fra.



Vi havde et medlem som havde penge liggende i bilen, ruden blev
smadret og pengene stjålet.
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Peter Dencker, Dansk Folkeparti


Jeg var en af brugerne i kantinen i går. Vi var meget glade for at låne
lokalet, men vi kommer ikke til at bruge det fremadrettet, da lokalet er
for lille. Vi er ca. 40 personer, når vi afholder møder. Marianne, I kan
benytte mødelokalerne i fløj B 2. sal, og booke via mig.



Vi er glade for lokalerne vi har fået, som opfylder vores behov også til
mindre møder. Vinduerne er dog knap så spændende.

Palle, Hvidovre Skakklub


Vi er glade for vores lokaler, som vi har sammen med Bridge.



Vi er glade for hjælpen hernede.



Har Erik sat den samme kode på bagdøren? Erik, koden er bestilt,
men jeg har endnu ikke fået den, så den er derfor ikke sat på.
Alice Bech, Hvidovrelisten



Vi er tilfredse med lokalerne.



Vi kommer ikke til at bruge kantinen, da alle trapperne op til lokalet er
en udfordring for de ældre medlemmer.



Findes der en oversigt over alle brugerne hernede? Jette, jeg mener
at det står på Hvidovre Stadions hjemmeside. Vi tjekket op på det, og
evt. ajourfører.

Per Skreiber, Hvidovre Nærradio


Vi har sat en dato for Tour De Hvidovre d.23 august 2015.
Parkeringen i gården bliver inddraget denne dag med undtagelse for
hjemmeplejen, men vi håber på forståelse fra de andre brugere.



Hvem står for at booke kantinen? Lizette, det gør I selv via
Foreningsportalen. Vi har linket til Foreningsportalen på Hvidovre
Stadions hjemmeside. Skulle man ikke være oprettet til at bruge
Foreningsportalen, skal man tage kontakt til Lokaleadministrationen,
samt hvis der skulle være spørgsmål vedr. hvordan man booker i
Foreningsportalen.
OBS!
Kantinen er langtidsbooket til anden side i hverdage til kl. 18.



Hvis nogle af jer brugere har arrangementer, vil vi gerne formidle det
ud via radioen, uden beregning.



Vi har erfaret, efter at den nye cylinder er sat i hoveddøren ud til
gården i fløj C, kan vi bruge samtlige nøgler til denne dør - er det
meningen? Erik, ja jeg ved det godt. Sådan er det, da det er et
gammelt nøglesystem og der ligger ca. 30 nøgler i den cylinder.

Noel Jensen og Johnny Duholm, BK Friheden


Hegnet ind til stien og boldbanen, er det jer eller Vej- og Park?
Jette, det er Vej- og Park.



Vi har kræmmermarked i slutningen af uge 31.
Jimmy Jensen, Konservativ Folkeparti



Vi er glade for lokalet.



Vi kunne godt tænke os, at der kom trådløst internet på
Strandmarkens Fritidscenter. Jette, vi har haft indhentet 3 tilbud, men
det var meget dyrt, så jeg ved endnu ikke, om det bliver til noget. De
indhentede tilbud lød på ca. 250.000kr.
Erik, Hvidovre Kommunen vil ikke have, at I benytter deres net. Så
der skal ligges noget fiber ind, og det koster.
Shinson Hapkido, på Sønderkærskolen hvor vi holder til på
nuværende tidspunkt, kan vi benytte et Hvidovre net, hvor vi logger på
internettet med vores cpr. nr. Erik, okay, men det er ikke noget som vi
kender til.
3. Eventuelt



Alice Bech, Hvidovrelisten, vi har været ude for, at vi ikke kunne
komme ind ad hoveddøren. Duer vores nøgle ikke til hoveddøren?
Erik, jo det gør den.



På mødet udleverede Erik hængelåse til brugerne i fløj C. Koden
bestemmer brugerne selv. Nede ved postkasserne i fløj C, er der en
blå og rød skinne. Rød=inde og blå =ude.
Når I er i jeres lokaler, skal hængelåsen hænge på rød og når I går,
skal I hænge den på blå. Er man den sidste der hænger hængelåsen
på blå, er man forpligtet til at sætte alarmen til. Årsagen til dette, er så
vores vagter kan se, om der er nogle brugere i fløj C.
Der er skrevet foreningsnavne på skinnen, hvor hængelåsene skal
sidde.



Brian, Beredskabsforbundet, Vi er en forening som udbyder
førstehjælps kurser.
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Vi tilbyder borgere gratis kurser, da vi har fået tildelt penge af
forsvarsministeriet. På kurset lærer man hvordan man klarer sig selv,
hvis der skulle komme en meget kraftig storm m.m. så vi får så mange
robust borgere som muligt. Vi kommer ud til jer kvit og frit og afholder
kurser.
Hvidovre Ungdomsteater, er kurserne også for børn og unge?
Brian, ja, det er de.
Jette, hvor lange er kurserne? Brian, 6 timer, som kan deles over to
gange.
Hvidovrelisten, er der en hjemmeside, hvor vi kan se hvad kurserne
indeholder. Brian, ja, det er der. www.beredskabsforbundet.dk gå ind
under Befolkningskurser. Inde på den hjemmeside, vil I kunne se
hvordan man tilmelder sig.
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