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1. Deltagerrunde
Erik Lund, Hvidovre Stadion,
Opfølgning på sidste møde


Stien som var ujævn, der har Vej og Park fået besked.



Vi har taget skilte ned i opgangene, som ikke skulle være der.



Det er nu markeret på det store skilt nede i gården, hvor hjertestarteren
er placeret.



Oppe ved Judos klublokale, var der et lokale som lugtede grimt. Jeg
ved ikke hvor den grimme lugt kommer fra. Det lugter af svedigt tøj.



BK Friheden nævnte på sidste møde at deres lysføler ikke virkede i
deres klublokale. Der har aldrig været føler i BK Frihedens klublokale.



BK Friheden har fået det ekstra skurplads som de bad om.



Billard har nævnt, at der var mangel på strøm inde hos dem. Jeg tror at
det var deres køleskab som var defekt, da det fungerer fint nu.



På sidste møde spurgte Hakpido, om de måtte bruge opslagstavlen
nede på gangen. Det må I gerne.
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Er Hapkido kommet på skiltet nede i opgangen? Ja det er de. Skal vi
ændre det så I kommer til at stå til højre i stedet. Torben, Vi vil gerne
være til højre.



Vinduerne i Hapkido’s nye trænings rum binder meget, Jeg har haft
nogle fra Teknisk Forvaltning på sagen, men der er endnu ikke sket
noget.



Spejlene i gymnastiksal 3 kan vi på nuværende tidspunkt ikke tage ned,
da de er limet på. Vi skal have en glarmester på sagen. Efterfølgende
har vi haft kontakt til en glarmester og spejlene er taget ned.



I forhold til en udluftningsplan over Hapkido’s nye træningslokaler, der
har jeg ændret tiden lidt. Torben, problemet er også mest når vi træner
med lukket vinduer.



Kode til opgang B, der er jeg ikke nået længere. Torben, den kode som
jeg har fået af Erik, virker ikke. Erik: Vi tager kontakt til Vagt og sikring
igen.



Hapkido og Judo, vil gerne have et skab nede i herre omklædningen.
Jeg har desværre ikke nogen nøgle, men jeg ser om jeg kan finde en
løsning.



Bruger I den kasse, som vi har lavet til skum madrasserne? Torben,
ved ikke helt hvor gode de er til at bruge den, da madrasserne forsat
ofte ligger helt rodet.
Jette Hansen, Hvidovre Stadion



På sidste møde nævnte jeg, at vi får nogle nye foreninger herned, og at
UU vejledningen flytter ud i uge 26.



Jeg er begyndt at afholde møder med de nye foreninger hernede,
omkring det praktiske i forbindelse med indflytning, og efterhånden som
de flytter ind, bliver de indkaldt til disse møder.



Vi skal have et møde med Hapkido og Judo omkring brug af
klublokalerne. Jeg regner med, at vi gør det i august måned. Torben,
det synes jeg er en god idé, da jeg har mailet lidt med Judo og De
kunne ikke finde en dato. Jette, Jeg indkalder til et møde.



Judo har ønsket en vaskemaskine, som både kan vaske og tørre. Vi har
talt om, om at den type maskine bruger meget strøm, men det tager vi
på mødet med Hapkido og Judo.
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Jeg har fået en dato til Kampsportsdagen, men det var desværre den
eneste dato I ikke kunne. Jeg prøver på, at finde en ny dato. Jeg tager
kontakt til håndbolden, og hører om de har en ledig weekend hvor vi
kan benytte Dansborghallen.

Noel Jensen, BK Friheden


Jeg har gemt 5 bænke til Frydenhøjhallen, som Ena Christiansen fra
Egevoldens Gymnastik skal komme og se på.



Vi er ellers tilfredse

Vivi Bendtsen, Hjemmeplejen


Vi har fået en reprimande om, at vi skal køre ordentligt nede i gården,
jeg ved ikke om det har hjulpet. Erik, Vi siger det også til dem, når vi
tager dem i det.



Vi har ryddet de øverste lokaler.

Torben Bruun, Shinson Hapkido


Er der noget nyt vedr. klima situationen? Jette, ikke andet end at De
går i gang med at undersøge omfanget i august.



Indretningen, snakker vi om på mødet med Hapkido og Judo.



Må vores redskaber i salen stå fremme eller skal de pakkes væk?
Jette, hvis I stiller det op af væggen er det ok. Erik, I skal bare sikre at
flugtvejene er fri.



Perfekt at vi kan bruge tavlen.



Er gangen langs træningslokalet ledig, så vi kan stille borde og stole?
Jette, ja det er den. Men vent en måneds tid, med at stille noget derud.
Vi snakker evt. videre om det på vores møde med Hapkido og Judo.



Varmeapparaterne i klublokalet banker af sted med varme også selv
om solen brager ned. Erik, det burde de ikke, da jeg har slukket for
varmen. Men jeg tjekker op på det.



Vi er glade for at være her.



Hvordan står det til med, at vi skulle dele materialer? Jette, der er
desværre ikke mange som har meldt sig, men jeg skal nok tage fat i det
igen.
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Vi snakkede sidst om et fælles brev til borgmesteren, om hvorfor der
skal gå så lang tid før, Teknisk forvaltning tager fat om tingene. Jeg har
spurgt i mit bagland, og der var ikke rigtig nogle, som var interesseret i
at lave et udkast. Er der andre som kunne tænke sig at lave udkastet?
Jette, Jeg havde opfattelsen af, at du ville lave et udkast og så skulle
De andre være med til at skrive under.



Sidst sagde Jette, at vi ville blive indkaldt til et møde i Sønderkærhallen,
hvorfor er vi ikke blevet indkaldt? Jette, det er fordi, at der endnu ikke
har været noget møde i år, Jeg ville afvente, til der var en afklaring på,
hvad der skulle ske med Sønderkærskolen. Men I bliver indkaldt når
brugerne i Sønderkærhallen bliver indkaldt. Torben, Vi har ikke fået
tildelt tider nede på Sønderkær. Judo er nu blevet skåret ned i tid og
skal måske sløjfe to hold. Men vi tager en indbyrdes snak med Judo, i
forhold til om vi kan finde en løsning på, at vi har fået nogle flere tider
og de har mistet tid.



Der er et problem med, at der er så mange nøgler i omløb i forhold til alt
vores udstyr. Hvis noget af udstyret skulle forsvinde, kan vi ikke få
dækket det forsikringsmæssigt hvis folk er gået ind med nøgle. Jeg har
taget kontakt til Lars Hørdum, og han kunne godt se, at det var et
problem.

Mette, Idrætsrådet



Er Hapkido tilfredse med Jeres trænings tider? Torben, ja det er vi men
problematikken er jo ikke løst ved det, for nu er Judo jo utilfredse og det
kan jeg godt forstå.

Bente, Ældresagen


Er der alarm på dørene i weekenden? Erik, ja det er der. Skal I ind, så
ring til Hvidovre Stadion, så kommer der en vagt og åbner. Jette, giv
gerne et tidsrum for hvornår vagterne skal komme forbi og åbne og
lukke.



Der er en der har fortalt mig, at Erik har nogle møbler stående i kælder?
Erik, Jeg har kun nogle stole tilbage og det er fritidshjemmets.
Derudover har jeg nogle klapborde, som du kan komme og se på.



Vi har stadig pladsmangel.



Erik, i august måned bliver der installeret en lift ved bagdøren, så ældre
i rullestol kan komme ind. Bente, det er vi glade for.
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Peter Lougart, FOF


Intet.

Mette Schønemann, Idrætsrådet


Intet.

Evt.:

OBS; Mødet d. 15. september er rykket til d.11.
september kl.17.30
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