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1. Opfølgning fra mødet d. 13. november 2012
Jette: HIF fodbold udnytter ikke deres tildelte tider i weekenderne
optimalt. Poul, vi er klar over problemet, og arbejder på at blive
bedre til det.
Der er bestilt afslibning, opstregning og lakering af hal gulvet til
uge 31.
Charlotte, Er stævnetiderne for næste sæson klar. Jette, Nej, og
du skal nok få oversigten lige så snart vi har den.
Jette, har gymnastikken hørt noget om hvornår deres opvisning til
næste år er? Finn, nej det har vi ikke.
Finn, vi har en drøm om at benytte nogle mobile tribuner, har vi
det i kommunen? Jette og Erik, nej det har vi ikke.
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2. Deltagerrunde
Kurt Petersen, Senioridræt
Vi løber ofte ind i rengøringsdamen i omklædningsrummene, er
det muligt at hun kan gøre rent i omklædningsrummene inden vi
benytter omklædningen, selve rengøringen er heller ikke optimal?
Jette, rengøringen bliver styret centralt fra nu, men jeg skal nok
give beskeden videre.
Kan vi fortsætte med vores nuværende tider næste år? Jette, det
ved jeg på nuværende tidspunkt ikke, vi ved det først når skemaet
for næste skoleår ligger klar, men kontakt Dorthe Lauridsen fra
Lokaleadministrationen.
Lone, Hvidovre Boldklub
Vi er glade og tilfredse og har et godt samarbejde med håndbold
og vagterne på stadion.
Sara-Marie og Dorthe, Hvidovre Idrætsforening Håndbold
afdeling.
Vi har fået ny bestyrelse
Vi har haft en stor tilgang af de lidt yngre spillere, så det er dejligt.
Jette, husk at meddele lokaleadministrationen, at I har fået ny
bestyrelse i klubben – det skal vi nok.
Jette, håber I er tilfredse med det nye dommerbord, og flytning af
musikanlæg. Det er vi, det fungere rigtig godt.
Finn Blohm, Hvidovre Gymnastik af 1937
Vi er glade for at komme her en gang om året og den nye
placering af musikanlægget er helt perfekt. Og dialogen til de
ansatte på stadion er god og samarbejdet til Grotten er også godt.
Er skolehallerne åbne eller lukket d. 1. maj? Jette, de er lukket.
Vi har haft besøg af arbejdstilsynet i klubben hvor de opsøgte
vores kassere på hendes hjemmeadresse hvor de gerne ville tilse
arbejdspladsen/klubben – det var ikke særlig sjovt. Der er virkelig
mange ting som der skal være styr på, bl.a. APV, som man ikke
lige tænker over.
Jette, Ville det være en ide, at tage det op med Idrætsrådet, det
kommer jo til at ramme mange af idrætsforeningerne i Hvidovre
Finn, jeg tager den lige op på repræsentantskabsmødet i morgen
onsdag d. 24. april.
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Charlotte Iversen, Håndboldens Venner
Vi håber snart at få nye lofter i Grotten og så vil vi efterfølgende
selv investere i nogle nye lamper. Jette, I år bliver gulvet i hallen
ordnet, og det koster ca. 160.000kr., men jeg er opmærksom på
lofterne i Grotten, og lige så snart der er penge til det, få vi dem
lavet, og de er skiftet i selve køkkenet, og udsalget.
Vi er glade for samarbejdet med personalet på stadion.
Kan vi få noget hjælp til at transportere en lille fryser til
Frydenhøjhallen? Erik, ja det sørger vi for, men giv mig lige
besked med dag og tid.
Poul V. Oder, Hvidovre Idrætsforening Fodboldafdeling
Intet
Erik Lund, Hvidovre Stadion
Fodbold har et godt google program til at lægge Jeres
kampprogram ind i. Kunne I ikke begynde at bruge det igen? Det
er meget nemmere for os, at modtage det og benytte m.m. Poul,
det skal jeg nok sige videre.
Er håndbold tilfredse med deres nye skabe? Sara-Marie, ja vi er
meget tilfredse med de nye skabe.
Trammerummene i kælderen bliver ikke benyttet fuldt ud.
Charlotte, hvis der er plads i overskud er vi meget interesseret.
3. Eventuelt
Intet.
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