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1. Opfølgning fra mødet d. 23. april 2013
Jette, senioridræt har haft klaget over, at der blev gjort rent i omklædningsrummet i mens De havde træningstid, det er nu blevet påtalt overfor rengøringen.

2. Deltagerrunde
Finn Blohm, Hvidovre Gymnastik
Vi har et problem i forhold til vores forårsopvisning det er blevet booket i påskeferien. Vi har hørt Dorthe
Lauridsen fra Lokaleadministrationen om Vi i stedet kan få booket 22 eller 23 marts 2014. Jeg er derfor ked
af, at håndbolden ikke er mødt op. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må Vi være tvunget til at dele opvisningerne op i Holmegårdshallen hvor der ikke er særlig meget plads til tilskuer. Vi er også glade for samarbejdet med Grotten, når vi holder vores årlige arrangement. Jette, Jeg synes, at I skal tage kontakt til Tommy
fra Håndbold.
Jette, Hvidovre Stadion
Indtil nu står loftet i Grotten øverst på min liste til 2014, så det kan blive lavet hen over sommeren.

Charlotte Iversen, Grotten
Det er lidt ærgerligt at Fight Night ikke bliver afholdt over i Dansborghallen, da det har betydning for Vores
omsætning i Grotten. Jette, De har valgt at holde det inde i København, men vi kan da håbe de kommer
tilbage.
Erik, Hvidovre Stadion
I må godt blive lidt mere obs. på Jeres energi forbrug, og slukke for fryser og køleskabe, når de ikke bliver
brugt i ferier m.m., og især ved nyindkøb skal I være bevidste om at I køber noget med lavt energiforbrug.
og informere nye medhjælpere, om at være med til at nedsætte forbruget af energi.
Bordtennis
Er varme/ventilatoren klar? Erik, ja, den kører. Men hvis den skal kører optimalt, så skal Jeg vide hvornår I
præcis er der. Bordtennis, Vi er der tirsdage og torsdage kl. 17.00-20.15.
D. 9. februar 2014, har Vi booket Dansborghallen til et stævne, er der åbent i vinterferien? Jette, ja det er
der.
Vi har 3-4 bordtennisborde som Vi ikke bruger længere, er der mulighed for, at Vi må sælge dem, og bruge
pengene på ungdommen og nogle tællere ved indgangen. Tror at Vi kan få 400-500kr. stykket. Jette, var
det ikke en idé, at Skolen kunne bruge dem? Bordtennis, de resterende borde er også meget gamle, så
dem kan Skolen også bare bruge. Men dem Vi vil sælge er ikke meget værd. Jette, hvis I bruger pengene
fornuftigt, er det okay.
Der står et køleskab nede i kælderen som Vi ikke har brugt i 2-3 år. Erik, det fjerner Vi.
Rengøringen skal have ros, da det ser fint ud.
Har Grotten WFI? Charlotte, ja det har Vi. Bordtennis, kan vi bruge den nede i kælderen? Erik, Nej, så
langt rækker den ikke. Charlotte, I er velkomne til at sidde og benytte WFI’en i Grotten, og få koden udleveret af personalet i Grotten. Jette, Jeg vil undersøge hvad det vil koste at få WFI nede i kælderen.
Loftet i kælderen, kan det repareres eller klistres op, da det er begyndt at falde ned og kan være til fare,
hvis det falder ned imens der er nogle dernede? Erik, Jeg er bange for, at fjerne loftpladerne, så derfor
prøver Vi at bore loftet fast.
Gulvet nede i kælderen, har haft en del vandskader, så nu er gulvet skævt og kan også være til fare, hvis
Vi snubler.
Vi kunne godt tænke Os, at væggen blev fjernet og pælene blive stående i midten, ligesom De har inde i
Frederiksberg, så kan trænerne også bedre se spillerne. Det gør det også svært, at finde trænere på grund
af forholdene som Vi har i Dansborghallen.
3. Eventuelt
Jette, Hvidovre Stadion
Vi forsøger at oprette en database for foreninger, klubber og fritidshjemmene, hvor man har mulighed for,
at melde ind, hvilke redskaber/materialer man ligger inde med, så andre har mulighed for at låne redskaber/materialer af hinanden. Hvis ikke I allerede nu abonnerer på nyhedsbreve via foreningsportalen, så Vil
Jeg gerne opfordre Jer til at få tilmeldt Jer, så i abonnere på det, da der vil blive sendt beskeder og vigtig
information ud igennem der.
Finn, det var en god idé.

Finn, har Du stadig vores hvide stole stående Erik? Vi har også glemt en ballonpumpe samt nogle balloner.
Erik, Vi må lige over og se efter det.
Finn, torsdag d. 21. november 2013 kl. 19.00 har Vi sammen med Hvidovre Basket og Rosenhøj Boldklub
et møde hvor Vi vil se på hvor mange timer Vi hver i sær har i Holmegårdshallen og Sønderkærhallen i håb
om, at Hvidovre Gymnastik kun var et sted og Basket var det andet sted.
Jette, Skolen skal også bare kunne bruge hallen. Finn, det kan de også.
Jette, stort ros for, at I kan snakke sammen på tværs af foreningerne.

