REFERAT
Vedrørende

Brugerrådsmøde Strandmarkens Fritidscenter

Dato

27. marts 2014

Sted

Strandmarkens Fritidscenter, Kantinen

Deltagere

Louise Ravn – Hvidovre Ungdoms Teater
Cathrine Asmussen – Judo og Jiu-jitsu Klub
Marianne Weihrauch – Mødelokaleansvarlig
Noel Jensen – BK Friheden
Johnny Dueholm – BK Friheden
Mette Schønemann – Idrætsrådet
Gert Skjoldborg – Fritidshjemmet Simonshøj
Vivi Bendtsen – Hjemmeplejen
Bente Rasmussen – Ældresagen
Pia Mortensen – Shinson Hapkido
Torben Bruun – Shinson Hapkido Hvidovre
Peter Lougart - FOF

Kopi til

Lars Hørdum – KFA

Næste møde

24. juni 2014 kl. 17.30
15. september kl.17.30
26. november kl.17.30

1. Godkendelse af referat
Godkendt
Jette Hvidovre Stadion
Fremover vil der være 2 ugers indsigelses frist i forhold til
referatet. Hvis vi ikke hører noget, så betragter vi det som
godkendt.
Referater bliver sendt ud til alle der modtager
mødeindkaldelsen, og bliver lagt på vores hjemmeside.
Hvis I har noget som skal på dagsorden, så skriv til Jette
senest 2 uger før næste planlagte møde..
2. Deltagerrunde
Jette Hvidovre Stadion

Hvidovre Kommune
Centralforvaltningen
Jette Holm Hansen
Hvidovre/Avedøre Stadion
Sagsnr.: 11/12675
Dok.nr.: 83920/14
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Det er besluttet politisk, at der kommer flere foreninger her på
SFC.
Væveklubben, Skak og Sønderkær bridgeklub, skal være i fløj B
stuen.
Hvidovre Cykelklub skal være på 2. sal fløj A
Flere politiske partier skal være i fløj C på 2. og 3. etage.
Beredskabsforbundet skal være i fløj C 1. sal.
Vi skal have afholdt et møde med cykelklubben, da de har et
behov for plads til cykler, medens de er i deres klublokale
Hapkido og judo får hver deres klublokale
De nye foreninger vil modtage et velkomstbrev hvor de også bliver
inviteret til disse brugermøder.
Vi har fået bevilliget 190.000 kr. til nyt hegn ud mod
Strandmarksvej – de har lovet og gøre hvad de kan for at blive
færdige før påske.
Vi har indsendt budgetønsker til 2015, vi har søgt om nye låse
system, og til resten af hegnet rundt om boldbanen.
Jeg har haft en korrespondance med Teknisk Forvaltning, hvoraf
det fremgår, at de netop har fået godkendt Deres anlægstidsplan
af direktionen, hvilket betyder godkendelse af hvornår de
forskellige anlægsprojekter prioriteres igangsat i forhold til de
ressourcer de har til rådighed i ejendomsafdelingen. De videre
undersøgelser af taget på SFC er således besluttet opstart til
august.
Da de er nød til at kende omfanget af opgaven før de kan gå i
udbud.
Gert Simonshøj
Er der en som kan forfatte et brev, der tilkendegiver hvor
utilfredsstillende det forløb har være, og som vi alle kan skrive
under på. Torben, jeg går tilbage i vores bestyrelse for at se hvad
vi kan få lavet. Det er dejligt, at der er opbakning fra Jer andre
brugere, omkring at få lavet et brev, som evt. kan sendes videre til
politikkerne og teknisk forvaltning. Så kan vi samtidig vedlægge
den udtagelse som vi har fået vedr. rapporten om skimmelsvamp.
Indeklimaet er generelt meget dårlig på SFC.
Den sti der er mellem grusbanen og græsset, den er meget ujævn,
hvad kan vi gøre ved det? Jette, jeg lader det gå videre til Vej og
Park.
Dejligt med flere parkeringspladser til biler og cykler.
Hjemmeplejen kører fortsat meget stærkt nede i gården, og det er
meget voldsomt. Jette, jeg ved at det er blevet taget op på et
afdelingsmøde i hjemmeplejen. Det er utroligt at folk ikke forstår
skiltningen m.m. Jeg håber på at hjemmeplejen fortsat siger det til
deres personale.
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Mette, jeg observerede det også da jeg kom kørende nede i
gården.
Gert, Vi skal alle være opmærksomme på problemet da det ikke
kun er hjemmeplejen.
Jette, hvor langt er I nået med skolereformen? Gert:Politikkerne
m.m. vil vente med at informerer os, så det er ret frustrerende.
Hvor meget skiltningen er der i forhold til hjertestarteren? Jette,
kun nede i opgangen. Men I som foreninger skal selvfølgelig give
beskeden videre i Jeres foreninger. Måske vi kan få det på det
store skilt nede i gården, (det er efterfølgende bestilt).
Peter Lougart FOF
Der var også nogle kælderlokaler som på et tidspunkt var udsat for
vandskade, hvad er der sket med det. Jette, Det er gjort i stand,
og hjemmeplejen har fået det til omklædningsrum.
Mette, Idrætsrådet
Velkommen til cykelklubben.
Louise Hvidovre Ungdomsteater
Der er blevet tømt lidt ud i skiltene nede i opgangen men ikke nok.
Jette, jeg kunne godt se det, hvis der er nogle her som har nogle
hængende så må de godt selv pille dem ned. Resten piller vi ned.
Vi er glade for vores lokale. Og det går godt for os som forening.
Vi ønsker et lille lokale til vores højtalere. Jette, vi har lige pt. ikke
et lokale ledigt.
Vedr. den aftale omkring database med ting som andre kan låne,
er vi ikke interesseret da vores ting er for dyre.
Marianne SFC
Skiltningen er stadig ikke tilfredsstillende, da det er meget
forvirrende for de nye brugere. Jette, vi prøver på at ensrette
skiltningen hernede på SFC.
Vivi Hjemmeplejen,
Det er første gang at jeg deltager på dette møde, så derfor er jeg
mest med på en lytter.
Jette, det er dejligt at I deltager.
Vi benytter ikke længere 2. Salen da vores medarbejdere får det
fysisk dårligt af det dårlige indeklima.
Cathrine Hvidovre Judo og Jiu Jitsu klub
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Det er blevet bedre med samarbejdet med UU-vejledningen, der er
kommet en god tone – så det er positivt. Jette, det er jeg glad for
at høre.
Vi er lidt kede af den træplade foran radiatoren, da vores børn får
splinter, når de rammer den – vi finder selv en løsning med en
måtte.
Vedr. stormen vi havde – der var skiltningen ikke placeret helt
sikkerhedsmæssigt korrekt, jeg så først skiltningen da jeg havde
placeret det farlige sted. Jette, Mine medarbejdere er ellers
instrueret i det. Louise, skiltningen er formentlig rykket, for da jeg
var forbi stod det korrekt.
Oppe ved vores klublokale er det et rum som lugter meget grimt.
Jette, jeg snakker med Erik om det. Efterfølgende har jeg fået
oplyst at afløbet er proppet til, så det er ikke derfra lugten kommer.
Kan det være nogle af dragterne, eller noget andet I opbevare der.
Vi har lavet et samarbejde med Brøndby judoklub for at lærer af
hinanden.
Jette, jeg har søgt Dansborghallen til vores kampsportsdag, jeg
vender tilbage med den endelige dato.
Noel Boldklubben Friheden
Lyseføleren ud mod den lille boldbane virker ikke.
Det store røde skur hvor vi har den ene halvdel Erik har lovet os
den anden halvdel Vi skal bare have fjernet låsen – skal vi selv
kontakte en låsesmed, da vi har en i klubben? Jette, Cylinder er
efterfølgende skiftet, og Noel er orienteret
Johnny Boldklubben Friheden
Bliver målene på kunsten fjernet? Jette, nej det gør de ikke.
Der afholdes møde i styregruppen d. 1. april i forhold til træning
om sommeren, samt evaluering af vintersæsonen.
Jeg har snakket med Stig for billard klubben, vedr. mangel på
strøm. Jette, mine vagter er over for at se på det..
Vi har før snakket om at vi gerne vil have hjul på vores 4 store mål,
hvad er status med det? Jette, alle vil gerne have hjul på deres
mål, så vi tager lidt af gangen.
Bente Ældre sagen
Det går godt i vores forening.
Torben Shinson Hapkido
Må vi bruge den opslagstavle der er over på gangen? Jette, jeg
hører lige dem som har kontoret derover om det er okay, Torben,

ellers køber vi selv en. Jette: Hvis det er den af metal til magneter,
kan I godt bruge den.
Skiltning i fløj B – tjek om Hapkido er kommet på, (det er de).
Sidst havde vi nogle kommunikations udfordringer – har du Jette
noget feedback? Jette, nej jeg har ikke hørt mere til det. – og det
lyder på Cathrine at det går bedre.
Der ligger nogle skummåtter lige inde til højere, skal de fortsat
ligge der, da det roder meget? Peter, de bliver brugt to gange
ugentligt. Torben, kan man lave nogle hylder eller noget lign. ?
Jette, Vi ser på hvordan vi kan løse det, vi har efterfølgende
bygget en kasse, hvor de skal opbevares i.
Måtterne fra gym 3, blev jo renset. Men langsomt begynder de at
blive flyttet til gym 3 igen, ved nogle hvem det er? Jette, jeg er
ikke bekendt med dette.
Vinduerne i vores nye træningsrum binder meget – er det noget I
vil se på, da vi er nødt til at lufte ud? Jette, jeg snakker med Erik
om det, og han har efterfølgende skrevet til teknisk forvaltning
Spejlene som er sat op inde i gym 3, er der mulighed for at de kan
blive sat op ovre i det nye træningslokale? Jette, hvis pladsen er til
det er det ikke noget problem de skal nok bare renses. Vi
undersøger det.
Findes der en udluftningsplan i det nye træningslokale? Jette, det
ved jeg ikke – men jeg undersøger det.
Baderummet inde i det gamle herreomkl. Tættest på vores lokale,
må det bruges, ifølge embedslægen måtte det godt hvis der
dagligt blev gjort rent.? Jette, Det må de godt.
Erik lovede sidst at give mig en kode til opgang B, den har jeg
endnu ikke fået. Så derfor hilser vi jævnligt på Vagt og sikring.
Jette, jeg snakker med Erik. – Cathrine, jeg snakkede med Erik og
han ville kontakte vagt og sikring igen for at få en kode.
Der er nogle skabe i herre omkl. ind til gym 3. Der er 5 skabe, og
det ene af dem er et rodeskab, hvis der ikke er nogle som bruger
det, vil vi gerne sammen med judo gøre brug af det, vi mangler
dog bare en nøgle. Jette, Hvis der ikke er andre der bruger det, er
det ok. Hvilken nøgle bruger I til de andre skabe? Cathrine der står
M på min. Jette, jeg finder ud af det.
Er der et brugerråd på Sønderkærskolen? Jette. Der er
brugermøde for brugerne af hallen, og det er mig der holder dem.
Brian og kan evt. besvare spørgsmål vedr. skolen.
Bliver der ikke gjort noget før august, i forhold til renovering af
gymnastiksal 3? Jette, ikke med udgangspunkt i den mail jeg
orienterede om i starten af mødet, der skal de til august måned
danne sig et overblik over den generelle tilstand.

Side 5 af 6

Vi har stadig et ønske om en dialog med teknisk forvaltning inden
de begynder at renoverer. Da vi som brugere af lokalerne har et
ønske om at blive hørt.
Kan vi se et sted hvilke foreninger som kommer ned på SFC?
Jette, ja hele sagen kan læses i referatet fra økonomiudvalget d.
17. marts. Torben, bliver der lavet om på lokalerne? Jette, nej det
gør der ikke.
Får Judo og Shinson Hapkido hver deres klublokale og hvis ja,
hvordan opdeler vi det? Jette, på nuværende tidspunkt ved vi det
ikke, men I bliver selvfølgelig hørt.
Torben, kan vi afholde et møde omkring dette? Jette, ja det skal
jeg nok sørge for.
Torben, Idrætsrådet deltager ofte på brugermøderne men jeg
undre mig over, hvad I arbejdere videre med, når I sidder på
møderne og hører hvor utilfredse vi er. Mette, Vi snakker altid om
det i Idrætsrådet. Men føler du ikke at du får svar, så deltag på
vores repræsentantskabsmøder, så kan du får svar på de
spørgsmål du har, i forhold til Idrætsrådet. Torben, Årsagen til at
jeg spørger er, at jeg føler kun at I fungerer som mæglere mellem
foreningerne og kommunen. Vi som forening er meget utilfredse
over manglende information i forhold til genhusningen. Men jeg vil
selvfølgelig deltage på repræsentantskabsmøderne. Vi er dog
glade for at vi kan være nede på Sønderkærskolen, vi kunne dog
godt tænke os at vide, hvor længe vi skal være dernede. Mette:
jeg beder John fra Idrætsrådet om at kontakte dig. Det lyder godt,
vi var slet ikke klar over at nogle fra Idrætsrådet havde sørget for
at vi kunne være nede på Sønderkærskolen, derfor kunne det
havde været meget rart at vide at nogle kæmpede vores sag.
Vi er fortsat meget fortvivlet over det der er sket de sidste par år.
Og vi er ikke tilfredse med de lokaleforhold vi har lige pt. så derfor
leder vi med lys og lygte efter et andet sted at være, også selv om
det skal resultere at vi skal flytte foreningen til en anden kommune.
I forhold til kampsportsdag kan vi ikke den første weekend i
oktober. Jette, det skal jeg huske.
Peter Lougart,
Vi er meget tilfredse.

3. Eventuelt
Jette
Jeg har meldt mødedatoerne ud for resten af året, er bare blevet
lidt i tvivl omkring d. 24. juni, som er dagen efter Sankt Hans.
Umiddelbart var stemningen på mødet, at det var okay.
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