Vedrørende: Brugermøde på Strandmarkens Fritidscenter
Dato:

6. februar 2019 kl. 18.00

Sted:

Mødelokale 2 på 2. sal i fløj B.

Deltagere:

Frihedens Billard
Hvidovre karateskole
Børneinstitutionen Strandhuset
Frihedens Badminton Club
Hvidovrelisten
Hvidovre Nærradio
Hvidovre Ungdoms Teater
Hvidovre Vævekreds
Ældresagen
Frank Flemming Christoffersen (Stoffer) – Strandmarkens
Fritidscenter
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Holm Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

Afbud:

BK Friheden
Dansk Folkeparti
Marianne Weihrauch – Strandmarkens Fritidscenter

Kopi til:

Lars Hørdum – Center for Kultur og Fritid

1. Deltagerrunde
Jette Holm Hansen – Hvidovre Stadion
• Jette bød velkommen.
Erik Lund, Hvidovre Stadion
• Intet
Frank Flemming Christoffersen (Stoffer), Strandmarkens Fritidscenter
• Frank er hernede i dagtimerne og kan træffes på tlf. 91370431.
Frihedens Billard
• God kontakt til Erik – han reagerer hurtigt på vores henvendelser.
• Pissoir fungerer ikke godt. Erik skifter indsatsen i morgen.
• Omkring 90 medlemmer.
Børneinstitutionen Strandhuset
• De er glade for at benytte gymnastiksal 2.
Hvidovre Ungdoms Teater
• De er glade for at være nede på Strandmarkens Fritidscenter.
• Hurtig service fra Frank.
Hvidovrelisten
• De benytter ikke lokalerne så meget, da de benytter lokaler på
rådhuset. De kan derfor godt dele deres lokale på Strandmarkens
Fritidscenter med andre.
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Hvidovre Karateskole
• De er nu 25-30 medlemmer og har derfor akut brug for mere
træningsplads.
• Erik har bestilt nøgler, så der er flere nøgler på vej.
• Mangel på depotplads. Der står nogle bure nede i gymnastiksal 1 –
det ser ikke ud til at den ene side bliver brugt da der er meget støv
på.
• Karate har taget chancen og benyttet gymnastiksal 1 (uden
booking) og booket gymnastiksal 4 som backup.
• Ønsker at få opsat et skilt i gården med foreningens navn.
• Karate har et godt forhold til vagterne som kommer på
Strandmarkens Fritidscenter.
• God dialog med personalet på Strandmarkens Fritidscenter og
Hvidovre Stadion.
• Ærgerligt at ikke alle benytter korrekt fodtøj i gymnastiksal 1, da der
kommer sorte streger på gulvet.
• Judos gamle klublokale kommer til at stå tomt – kunne Karate være
interesseret i det? Det har ikke været et ønske, medmindre det
ligger tæt på træningslokalet. Efter mødet gik Karate sammen med
Erik, Jette og Frank over og så på lokalet, og de ville rigtig gerne
benytte det.
Ældresagen
• Intet.
Hvidovre Nærradio
• Ros til Frank i det daglige arbejde.
• Snakket med Frank og Erik vedr. mangelfuld markering af
parkeringsbåse i gården. Hvidovre Stadion kontakter Vej og Park.
• I tårnet hænger der brikker med foreningsnavne som skal indikere
om der er nogen – det fungerer ikke særlig godt. Så husk at hold
dørene ud til gangen åbne/lukket alt efter om I er der eller ej.
• Alarmen er blevet aktiveret nogle gange, når Nærradio er der i
weekenden og laver radio. De frivillige bliver utrygge, i forhold til
hvad de skal gøre når alarmen går. De skal kontakte Vagt og
Sikring tlf. 80306353.
• Manglende varm vand i tårnet. Erik ser på det.
Frihedens badminton Club
• Glade for at være nede på Strandmarkens Fritidscenter.
• Godt samarbejde med vagterne mfl.
• De har ikke været klar over hvem de skulle henvende sig til vedr.
mangelfuld rengøring. F.eks. er gulvet i gymnastiksal 1 meget glat,
baderummet bliver ikke afkalket og bruserne er også kalket til.
Frank sørger for at afkalke bruserne og Jette giver beskeden vedr.
gulvet og baderum videre til rengøringen. (Frihedens Badminton
Club benytter gymnastiksal 1 tirsdag aften).
• Der er en saks moppe i gymnastiksal 1, men den mangler garn.
Hvidovre Stadion sørger for at købe nyt garn til saks moppen.
Hvidovre vævekreds
• De er glade for at være på Strandmarkens Fritidscenter og er glade
for, at de også kan komme nogle lørdage.
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2. Eventuelt
• Ældresagen ønsker en liste over brugerne på Strandmarkens
Fritidscenter (foreningsnavn samt hvilken fløj de er i).
• Karate ønsker kode til fløj B – efter mødet fik de udleveret koden af
Erik.
• Alle som benytter gymnastiksalene skal huske, at afbooke de tider
de ikke benytter.
• Hvis nogen har offentlige arrangementer eller lign. så kan de
kontakte Hvidovre Nærradio, så vil de annoncere i radioen. Der blev
på mødet uddelt et visitkort til Hvidovre Nærradio.
Brugerne kan henvende sig til nedenstående:
I dagtimerne:
Frank (Stoffer) tlf. 91370431.
Hvidovre Stadion tlf. 36491801.
Eftermiddag/aften:
Hvidovre Stadion tlf. 36491801.
Ved alarm:
Vagt og Sikring tlf. 80306353.
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