Vedrørende

Brugermøde

Dato

28. november 2013

Sted

Strandmarkens Fritidscenter

Deltagere

Kim, SF
Peter, AOF
Louise, Hvidovre Ungdoms Teater
Noel Jensen, Friheden BK
Johnny Dueholm, Friheden BK
Torben, Shinson Hapkido
Anders, shinson Hapkido
Catrine, jodo
Bente, ældresagen
Svend, Billard
Erik, Hvidovre Stadion
Jette, Hvidovre Stadion
Lizette, Hvidovre Stadion

Kopi til

Lars Hørdum

Næste møde

1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Evaluering af kvalitetsmål og kontraktmål
Det første kontraktmål var at vi afholdte brugermøder. Hvordan opfatter i
brugermøderne?
Billard, vi synes at det er et godt forum. Hvidovre Ungdoms Teater, vi er
også galde for det, fordi man kan snakke om fejl og mangler og samtidig
mødes på kryds og tværs. Shinson Hapkido, vi er også enige i, at dette
er et godt forum.
Jette, vi holder fortsat fire møder om årligt og jeg melder alle fire datoer
ud for møderne på en gang. Datoerne bliver sendt ud, med referatet.
Jette, det andet kontraktmål var, at der blev oprettet en database, hvor
foreninger, klubber m.m. har mulighed for at låne hinandens ting. Der blev
sendt noget ud vis foreningsportalen. Der er kun fem som har reageret. Er
der nogle på mødet som har nogle spørgsmål til dette kontraktmål, i
forhold til databasen? Shinson Hapkido, vi vil gerne være med i den
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database. Jette, så skal i sende det i ønsker at der skal ligge i databasen
på en mail til mig.

3. Deltagerrunde, herunder information fra Jette Erik
Jette, Hvidovre Stadion
Ældresagen spurgte på sidste møde til bagdøren, bruger i den?
Ældresagen, det ved jeg ikke.
Billard sagde på sidste møde, at døren ind til kantinen ofte står åben,
dette er blevet sagt til rengøringsdamen. Er det blevet bedre? Billard, nej
det er det ikke.
Frihedens BK snakkede på sidste møde om, at der var nogle
fliser som var sunket over ved deres klubhus, har i kontaktet Teknisk
Forvaltning? Frihedens BK, nej det har vi ikke.
Er der stadig koldt vand i Shinson Hapikido’s klublokale? Shinson
Hapkido, det ved vi ikke, da vi ikke måtte være i lokalet. Jette, hvis i får
brug for det, så har vi en vandkøler.
Vi har været nødt til at lukke Gymnastiksal 3 pga. skimmelsvamp.
Torben, det er ude i hampen, at det har taget så lang tid.
Hapkido har fået nye lokaler på Sønderkærskolen.
Der har været lidt indkørsels vanskeligheder ved brug af det nye lokale til
kampsport i fløj B. Der er et køleskab ved UU-Vejledningen, hvor nogle
har troet at køleskabet var til fri afbenyttelse, eller rettere og sagt et tag
selv køleskab. Det er meget støjende for UU-Vejledningen, når personer
med tilknytning til kampsport sidder ude på gangen, derfor har vi har i dag
sat nogle skilte op, hvor der henvises til borde og stole på modsatte side
af gangen.
Cathrine, en dame fra UU-Vejledningen er meget ubehagelig og snakker
meget grimt til vores unge mennesker. Jeg har oven i købet fået en klage
fra en forældre (klagen blev læst højt på mødet).
Torben, i bund og grund starter dette problem med at da vi i tidernes
morgen fik fremvist fællesområderne, har vi ikke fået opfattelsen af, at vi
næsten skulle liste og hviske til hinanden. Så jeg har brug for at få at vide,
om forældrene må sidde ude foran, ja eller nej? Jette, nej det må de ikke,
de henvises til borde og stolene på modsatte side.
Der er bestilt koder til tyverialarmen.
Vi har fået lavet nogle flere parkeringspladser og rykket cykelstativet.
Vi har fået opsat en hjertestarter som er placeret i fløj
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Pga. uvedkommende, har vi været nødt til at lukke gymnastiksalene om
formiddagen og så sørger Kim for at åbne når nogle skal ind.
Mandag d. 2. december får vi ansat en seniormedarbejder som vil være
nede på Strandmarkens Fritidscenter et par dage om ugen, han hedder
Jørgen.
Erik, Hvidovre Stadion
Intet
Noel og Johnny, Frihedens BK
Døren i gymnastiksal 2 ind til omklædningsrummet skal snart laves, da
den støder på. Erik, det får vi kigget på.
Skure?
Noel, jeg tager kontakt til Teknisk Forvaltning eller Vej og Park med de
sunkne fliser.
I forhold til de uvedkomne gæster i dagtimerne, så lister de altså også ind
om aftenen for at spille bold. Jeg har sagt til dem at de i princippet ikke
må være der, men at de skal huske at slukke lyset når de går. Jette, det
er vigtigt at i låser når i er færdige med at træne, i har jo nøgler.
Johnny, vi havde en oplevelse med judo, hvor vi stod en tirsdag med en
årgang fordi vi troede at vi havde tiden i gymnastiksalen. Der tilbød
Cathrine fra Judo, at vi kunne deltage i deres træning og det var en
succes.
Torben og Anders, Shinson Hapkido
Normalt er vi glade for at være her på SFC, men i øjeblikket er vi ikke så
tilfredse.
Torben, på sidste møde bedte jeg om at få oplyst et navn på en person fra
Teknisk Forvaltning, så jeg kunne skrive til Hvidovre Avis, det fik jeg ikke,
men efter tre dage blev gymnastiksalen lukket.
Hvad er fremtidsplanerne i forhold til gymnastiksalen? Jette, jeg
kontaktede Teknisk Forvaltning i dag men uden held.
Torben, ved man hvad tankerne er dvs. hvad de har tænkt sig at gøre?
Jette, jeg tror at man renoverer alt.
Torben, tager i kontakt til os inden, da jeg er interesseret i om de bygger
det op på samme måde som det er nu, hvis ikke vil vi gerne komme med
nogle ideer, så derfor vil vi gerne kontaktes. Jette, vi kontakter jer inden
så vi kan komme i dialog.
Den hjælp i er kommet med i forhold til de nye lokaler, er vi glade for. De
er som sagt ikke helt optimale, men det kan lade sig gøre.
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Vi døjer med en uforståelige handling fra kommunens side med den
afbooking, som vi bestemt ikke er tilfredse med. Da vi mener en mundtlig
aftale fra lokalebookingen er en aftale, men det kan de ikke huske.
Vi har bestyrelsesmøde senere i dag, hvor vi vil drøfte, om vi må flytte
vores forening til en anden kommune.
Idrætsrådet giver udtryk for at de er der for os, men vi føler ikke at vi kan
komme i dialog med dem, de nærmest ignorerer os - vi betaler kontingent
til dem.
Fælles området er der jo kommet en afklaring på og vi er indforstået med,
at der skal henvises til borde og stole på den modsatte side.
Er der gymnastik inde i det nye rum? Jette, ja det er der i dagtimerne.
Torben, der ligger nogle måtter inde i gymnastiksalen, som vi rykker over
i hjørnet så vi kan være der. Peter, det er fordi vi ikke har haft noget skab
til måtterne, så jeg har måtter transportere dem frem og tilbage – men vi
har nu fået et skab.
Skal vi også låse omklædningsrummene og lokalerne efter os? Jette, vi
må lige finde ud af hvad der er en optimal løsning, men indtil videre låser
i. Noel, det vigtigste er at yderdøren bliver låst. Torben, det eneste
problem er at når mine brugere er færdig, så er der nogle andre i
omklædningsrummene fra andre foreninger. Jette, det må være noget i
aftaler internt, at de sidste der forlader omklædningsrummene låser efter
sig.
Torben, vi har nogle dobbelthold, så jeg render frem og tilbage fordi jeg
kun har en nøgle. Jette, måske kan vi lave en nøglepind, som du så har
ansvaret for.
Anders, vi synes at hjemmesiden er flot og dejligt at man kan læse
referater osv. Men skulle der ikke link på til foreningernes hjemmesider?
Jette, jo det skulle der, vi får en anden seniormedarbejder, som vil stå for
hjemmesiden.
Torben, vi har en branddør ind til vores klublokale som er meget stram.
Kan vi finde en løsning så den står åbent i det tidsrum vi er her? Jette, jeg
vender det med Erik og så giver jeg en tilbagemelding, men det er vigtigt
at døren bliver lukket når i går.
Peter AOF
Vi er glade for, at det med lokalerne er gået i orden.
Vil døren være fast åben? Jette, som udgangspunkt vil den, da der er
meget aktivitet derover i den fløj.
Kim, SF
Intet.
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Louise, Hvidovre Ungdoms Teater
Nede i opgangen er der kommet nogle fine skilte, men da der hænger så
mange ukurante ligegyldige skilte, kan man næsten ikke få øje på det skilt
som giver mening. Erik, vi får styr på skiltene.
Jeg var heroppe i lørdags ved en 10-tiden, der var der nogle der stod og
skulle til første hjælps kursus, der lukkede jeg dem ikke ind, da jeg ikke
ville have ansvaret for at havde lukket dem ind. Jette, det er helt fint. Det
er vigtigt at foreningerne skriver bokstaverne på fløjene når man skriver
ud eller bestiller varer.
Jeg skrev på et tidspunkt til Jette vedr. noget internet. Er der mulighed for
at få lavet noget trådløst internet nede på Strandmarkens Fritidscenter?
Jette, alt kan lade sig gøre, det koster bare penge. Mange af foreningerne
har deres eget trådløse internet hernede via TDC med kode på, så måske
var det en mulighed. Jette, men jeg undersøger det.
Er der noget nyt i forhold til lokalerne? Jette, nej ikke endnu.
Husk at se hvornår vi har forestillinger. Jette, i er velkommen til at få
noget på vores hjemmeside.
Bente, Ældresagen
Intet
Svend, Frihedens Billard Klub
Tak for det fine skilt.
Vi synes ikke at der er i orden at hjemmeplejen kører så vildt nede i
gården. Jette, vi har sagt det til dem flere gange og gør det selvfølgelig
igen.
Det glæder mig at hjemmeplejen ikke længere står og ryger på
bagtrappen.
Cathrine, Judo og Jiu-jitsu
Ros personalet på Strandmarkens Fritidscenter.
Vi er glade for at vi har fået et lokale som børnene også er glade for. Det
er måske ikke 100 procent optimalt, men det fungerer.

4. Mødedatoer i 2014

5. Eventuelt
Intet

