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1. Præsentationsrunde
Hanne Jakobsen PPR, vil gerne takke Jette og Erik for, at vi måtte have til
huse her på Strandmarkens Fritidscenter, da vi stod på gaden, efter oversvømmelsen under hovedbiblioteket, og den hjælp vi har fået i forbindelse
med indflytningen.
Thomas fra ældresagen takker også for det gode samarbejde.
2. Formålet med dette mødeforum
Vi overtog driften af Strandmarkens Fritidscenter i 2007.
Fra 1. januar 2011, i forbindelse med en sparerunde blev aften og weekendvagterne overtaget af personalet på Hvidovre Stadion.
Det er vigtigt, at når vi nu ikke sidder fast herover, at I skriver/ringer til os
når I konstatere fejl/mangler.
I 2011 var der valg til brugerråd, et brugerråd bliver man valgt til, og dem
der bliver valgt ind, skal så varetage de øvrige brugers interesser.
Det har vist sig at være lidt svært, når interesseområderne er så forskellige
som her.
Så derfor dette tiltag, vi har dog i de foregående år slækket lidt på regler/krav, og åbnet op for flere repræsentanter i det gamle brugerråd.
Jeg har den erfaring fra brugermøde i hallerne, at mange store/små problemer kan tages i opløbet:
via dialog
at man lærer hinanden at kende
får ansigter på
får en forståelse for hinandens aktiviteter
Vi er her på anlægget 39 forskellige brugergrupper, og flere som ikke kunne komme i aften, har meddelt at de vil komme fremover.
Referaterne vil blive lagt på vores hjemmeside.
3. Deltagerrunde
Jette Hansen, Hvidovre Stadion
Vedr. de faste bruger, kan jeg orientere om, at ungdomsvejledningen, virksomhedsservice forventes at flytte inden sommerferien og PPR forventes
også at flytte men der er ikke dato på.
Hvem der kommer ind og hvordan lokalerne bliver fordelt, er der indtil nu
ikke nogen afklaring på.
En af de ting vi har drøftet meget i brugerrådet, har været skiltning, og for
de nye, kan jeg fortælle at vi har bestilt en oversigtstavle som skal stå lige
når man kommer ind i skolegården, i det ovale bed.

Som det fremgik af det stykke papir der er sendt rundt på mødet, vil det
fremgå af oversigtstavlen, hvor de forskellige indgange er.
Ved hver indgang vil det så fremgå hvem der er på de forskellige etager på
de skilte som blev fremvist på mødet.
Vi har besluttet at der er så stor udskiftning af de bruger der er her, så vi
har fundet en løsning til opgangene hvor vi selv løbende kan udskifte skiltene.
Vi vil så hen ad vejen sætte skilte på hver etage hvoraf det fremgår hvem
der høre til bag de forskellige døre.
Vi får ny hjemmeside d. 20. marts, og SFC, kommer til at høre til Hvidovre
Stadions hjemmeside.
Mette fra Idrætsrådet, har et ønske om at der kommer e-mail adresser på
de forskellige foreninger og brugere på hjemmesiden, for at gøre det nemmere at komme i kontakt med hinanden. Jette, jeg skal have accept fra de
forskellige, før deres mailadresser bliver lagt på hjemmesiden.
I den anledning vil jeg gerne have jer til at se listen og foreninger m.m.
igennem, og se om hjemmesider, telefonnummer stadig er aktuelle.
Jette, jeg forventer at vi holder 4 brugermøder om året og fremover vil det
være kl. 17.30. Se mødekalender i starten af referatet for resten af året.
Hanne Brinkmann Jacobsen PPR
Vi kan ikke oplyse på nuværende tidspunkt hvornår vi skal flytte, men vi har
været utrolige glade for at være hernede, både omgivelserne, og den
hjælpsomhed vi har mødt.
Louise Ravn Hvidovre Ungdoms Teater
Vi er glade for dette forum da det vil give et bedre samarbejde imellem brugerne og foreningerne.
Vi ønsker et lille lokale som ligger i stue etage, da vi har en del udstyr som
er tungt og er besværligt at slæbe op på 2 sal.
Vi har 20 års jubilæum d. 14 marts 2013 kl. 18.00 hvor alle er velkommen til
at kigge forbi på Strandmarkens Fritidscenter.
Er postkasserne nede foran til vores kommunikation mellem jer og os? Jette, nej det er det ikke, det er til det post der kommer udefra.
Vi har søgt om lokaletilskud og det fik vi, så derfor har vi købt et mere
energivenligt køleskab. Jette, det er godt, for fremover er det slut med at
sætte gamle køleskabe op, da de er for dyre i strømforbrug.
Preben Møller, Hvidovre malerne.

Hvor kan man søge om tilskud til foreningens aktiviteter, skal det foregå
igennem jer på Hvidovre Stadion? Jette, nej det skal foregå igennem Kultur
og Fritidsafdelingen, læs evt. på foreningsportalen.
Vi er pt. henvist til et lokale på Langhøjskolen, indtil kommunalvalget er
overstået, ellers er vi i Socialdemokratiets lokale her på Strandmarkens Fritidscenter
Vi ønsker et lokale vi fast kan benytte, med godt lys og helst i stueplan eller
kælder, da vi har en del ældre medlemmer, som er dårligt gående.
Torben Bruun Hvidovre Shinson hapki-do klub
Indeklimaet på Strandmarkens Fritidscenter i gym 3, er rigtig dårligt. Er det
rigtigt at der skal søges om tilladelse for at få nogle til at se på det? Erik, ja
det er korrekt at Teknisk forvaltning skal godkende det, da det er meget
dyrt.
Det er ikke muligt at dreje på de nye termostater – Erik, det vil jeg se på.
Godt malerarbejde i baderum. En af bruserne i herre omklædning virker ikke ordentligt – Erik, det vil jeg se på.
Samarbejdet med aftenvagterne fra Hvidovre Stadion fungerer rigtig godt.
Vi er lidt skeptiske i forhold til de nye tider, da vi vil miste nogle tider. Og
skal nu til at bruge meget tid på en masse nye møder.
Jeg oplever det som om der er to kommunale instanser, den ene arbejder
sammen med os og den anden lidt imod os.
I vores klublokale er der en håndvask men vandet bliver aldrig rigtig koldt –
Erik, det vil jeg se på.
Klublokalet bliver ikke brugt optimalt, da medlemmerne skal gå igennem et
andet lokale hvor andre foreninger og brugere er. Så når der skal til at rokeres rundt, er der så mulighed for, at vi kan få en anden indgang til klublokalet? Jette, det må vi se på, det afhænger af, hvem der flytter ind.
Torben til Mette, vi spurgte for noget tid siden efter nogle hjælpetræner kurser. Mette, det vil jeg undersøge.
Gurli Ældresagen/Thomas Thomsen Ældresagen
Vi har et problem med lyset. Erik, der er føler på lyset så det burde tænde
af sig selv. Men vi tjekker lige op på det.
Vi har bl.a. til opgave at hjælpe de ældre med at benytte PC, og har netop
holdt åbent hus, hvor rigtig mange dukkede op, så nu går vi i gang med et
kursusforløb, så de ældre kan betjene sig selv med bl.a. nem id, netbank
m.m.
Knud Viegand Strandmarkens Motions- og Kulturforening.

Hvordan undgår vi hærværk? Erik, vi er opmærksomme på problemet, men
vi ved ikke hvordan vi finder den rigtige løsning. Min tanke er at man på et
tidspunkt sætter noget adgangskontrol med briksystem op. Men da det er
meget dyrt, er det ikke noget som er muligt lige pt.
Mette Schiønnemann Idrætsrådet
Bruger AOF folkene stadig gymnastiksalen. Jette, ja det gør de.
Cathrine Asmussen Hvidovre Judo og Jiu Jitsu klub
Vi har jo de samme lokaler som Torben, så vi har lidt de samme problematikker som Shinson Hapki-do. Vi har nu fået en smule mere træningstid
men vi har haft et stort medlems tab da vi sidste år blev skåret 20 % ned i
træningstid.
Man glemmer lidt når man fordeler træningstiderne at vi dyrker tre forskellige slags sportsgrene, så det ikke muligt for os, at ligge vores træningstider
sammen.
Mette, jeg vil foreslå Cathrine og Torben om at sætte sig sammen og se på
hvordan træningstiderne burde fordeles imellem dem, så begge partere får
det mest optimale ud af det. Derudover er vi i Idrætsrådet opmærksomme
på problemet med Hapki-do og Judos træningstider.
Johnny Duholm Boldklubben Friheden
Vi har 50 års jubilæum i år, derfor afholder vi en sommerfest d. 8 juni hvor
vi vil fejre dette.
Tagrenderne på Boldklubben Frihedens klubhus er i stykker. Erik, jeg vil se
på det, når det bliver varmere i vejret.
Har i set på noget nyt hegn til græsbanen ud mod Strandmarksvej. Jette,
det er en stor udskrivning, så det er sendt videre til Kultur og Fritidsafdelingen.
Vi har fået fældet nogle busker, og det er rigtig godt.
Yderbeklædningen på klubhuset er i stykker visse steder. Erik, Teknisk
Forvaltning er sat på sagen.
Vi har et ønske om at få en permanent stander udenfor til at trække strøm
til vores loppemarked. Jette, i skal skrive en ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget.
Vi har indgået en aftale med kommunen at fra d. 1. marts vil de gøre rent i
vores klubhus mod betaling.
Hvis nogle af brugerne eller foreningerne har brug for et lokale til et mindre
arrangement, står vores klublokale ind imellem ledigt, hvis nogle skulle være interesseret.
Erik Lund, Hvidovre Stadion

Hjemmeplejen skal blive her permanent, så det kræver en del arbejde. Torben, det er en fordel for os andre at Hjemmeplejen skal blive, da det skaber
noget mere liv hernede.
Marianne Weihrauch , Møde/kursuslokalerne
Stor ros til Erik han er effektiv, og jeg syntes også det er et godt tiltag med
dette mødeforum.
Når det regner, drypper det fra øverste etage i mødelokalerne. Jeg synes at
det er ærgerligt, at man ikke gør noget ved det, da det med tiden bliver
råddent.
Hvis nogle får brug for et mødelokalet, kan man kontakte mig for at høre
nærmere.
4. Eventuelt
Hjemmeside ønsker:
Mette fra Idrætsrådet og Louise fra Teater ønsker e-mail adresser på
hjemmesiden. Jette, vil sende et skriv ud, hvorpå foreningerne og brugerne
vender tilbage med en aktuel e-mail adresse.

