Vedrørende: Brugermøde i Dansborghallen
Dato:

25. juni 2014

Sted:

Mødelokalet i tribunen på Hvidovre Stadion

Deltagere:

Charlotte Iversen og Ellen Pedersen – Grotten
Dorte Thomhav - Hvidovre Idrætsforening, Håndboldafdeling
Kirsi Buus og Tanja Nielsen - Hvidovre Boldklub
Finn Blohm - Hvidovre Gymnastik
Erik Lund - Hvidovre Stadion
Jette Hansen - Inspektør
Lizette Bergmann Sloth - Hvidovre Stadion

1. Opfølgning fra mødet d. 19. november 2013
Intet
2. Deltagerrunde
Jette Hansen, Inspektør


Mandag d. 30. juni 2014 bliver der lavet lofter over i Grotten.
Dette vil tage en uge til to. Charlotte, det vil Vi glæde os til.
I skal bare selv sørge for at dække pokaler m.m. til.. Det er
okay, at bordene bliver stillet i forhallen og så kan stolene stå i
kiosken. Erik, Vi sørger for at flytte bordene.



Grotten står selv for at købe nye lamper, bliver det
hængelamper eller spot? Charlotte, Vi vil gerne have spot med
lys dæmper, så vi kan lave det lidt hyggeligt, når vi har
arrangementer. Erik, Jeg har møde med elektrikeren i morgen
d. 26. juni 2014.



De sidste par år har Vi lavet en kampsportsdag. Jeg har i år fået
tildelt en dato, hvor nogle af dem som skal deltage er på
træningslejer. Er der en lørdag sidst i august eller først i
september i tidsrummet kl. 9.00-15.00 hvor Vi kan bruge hallen?
Dorte, det vil Jeg undersøge.



D. 5. september vil der være et stort arrangement, og derfor vil
det ikke være muligt at benytte hallen denne dag. Dem som skal
afholde arrangementet, er selvfølgelig informeret om, at De skal
rydde ordentligt op, så der er klar til håndbolden dagen efter.
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Ellen og Charlotte, Grotten


Bliver der gjort rent i sommerferien? Jette, nej det gør der ikke



De elektrikerne der har gået og sat brandmelder op, kan godt
blive bedre til at feje inde, når De er færdige med dagens
arbejde. Jette, Vi siger det til Dem.



Vi glæder os til de nye lofter. Er der noget som efterfølgende
skal males? Jette, nej for lofterne er hvide.



Toiletterne må I gerne se på.



Hvordan er reglerne i forhold til at se på overvågning i forhold til
indbrud. Jette, det er kun Vagt og Sikring og Politiet, som må se
det igennem.

Dorte, Hvidovre Idrætsforening, Håndbold afdeling


Vi er glade for den nye børste i harpiks rummet.



Er AOF som plejer at lave gymnastik om tirsdagen helt væk?
Jette, Det er jeg ikke helt klar over, om de kommer til næste
vinter igen.



Hvis Vi ønsker at købe et pokal skab, skal Vi så spørge Jer
først? Jette, det må I gerne, når I har købt det, skal vi nok sætte
det op.

Kirsi Buus og Tanja Nielsen, Hvidovre Boldklub


Det er svært at få nye små medlemmer til klubben. Det er ofte
store børn Vi får.



Vi er glade for at benytte bane 5 bag ved Dansborghallen. Det
er dog et problem med parkeringsforholdene når Hvidovre
Fodbold har hjemmekamp.

Finn Blohm, Hvidovre Gymnastik


Vi havde vores forårsopvisning i marts, og vi er rigtige glade for
at være i Dansborghallen. Vi var meget glade for, at vi kunne
komme og sætte op om lørdagen og så komme friske om
søndagen til arrangementet. Så det håber vi kan lade sig gøre
igen.



Musikken er også blevet god i hallen.
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Erik, Hvidovre Stadion
Intet

3. Eventuelt
Finn, Hvidovre Gymnastik


Jeg sidder med i Folkeoplysningsudvalget som repræsentant for
handicappet. Nu hvor den nye skolereform træder i kraft, bliver
det en udfordring, hvis skolerne booker tider helt til kl.16.00.
Jeg har påtalt, at der er et problem med handicappet og ældre,
der normalt har haft de tidlige tider om eftermiddagen. Der skal
man være opmærksom på, at De ikke får for sene tider, så De
kan nå hjem inden det bliver mørkt.



Jeg mener ikke, at man skal booke mere tid end man bruger. Så
hallerne ikke står tomme.



Vi har booket Avedøre Idrætscenter d. 18. august. Der vil vi
afholde en flagdag for, at gymnastikken starter op igen, efter
sommerferien. Hvor medlemmer med familie, kan komme og
benytte alle aktiviteterne i Avedøre Idrætscenter, såsom
svømmehal og hallen. Til info er det en mulighed for Alle
Foreninger i Hvidovre Kommune, at afholde sådan et
arrangement til 0 kr.
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