Vedrørende: Brugermøde, Dansborghallen
Dato:

Torsdag d. 1. marts 2018

Sted:

Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Inviteret:

HIF, Håndbold
HIF, Fodbold
Lady Bugs
Hvidovre Boldklub
Hvidovre Bordtennis
Senioridræt
Dansborgskolen
Hvidovre Stadion

Deltagere:

HIF, Håndbold
Hvidovre Bordtennis
Lady Bugs
Frank Pedersen -Hvidovre Stadion
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Lizette B.Sloth – Hvidovre Stadion referent
Jette Hansen – Hvidovre Stadion

Afbud:

Senioridræt

Kopi til:

Lars Hørdum – Kultur- og Fritid

1. Temperatur i gymnastiksal, omklædningsrum, samt i Grotten
(Håndbold)
I gym2 sidder der en termostat i venstre hjørne. Der er nogen som
skruer ned, så hvis I oplever at der er koldt, så kan I skure op på den.
Håndbolden syntes dog at varmen i hallen er blevet lidt bedre.
Vinduerne i Grotten er utætte. Håndbold ønsker, at de bliver udskiftet.
Jette tager det med til Center for Trafik og Ejendomme. Frank foreslog
at sætter en tætningsliste i vinduerne som en midlertidig løsning.
Bordtennis syntes også at der er koldt neden i kælderen. Det er noget
med PCBen som gør, at ventilationen skal kører konstant – Center for
Trafik og Ejendomme er på sagen.
2. Deltagerrunde
•

Bordtennis
Bordtennis vil gerne afvikle flere stævner i Dansborghallen og ønsker 56 weekender om året, enten 1 eller 2 dages varighed. Derudover
ønsker de, at have hallen fredag aften kl. 18, hvis de har hallen i

Referat

HVIDOVRE KOMMUNE
Center for Kultur og Fritid
Fritidsområdet
Kontorassistent:
Lizette Bergmann Sloth
Sagsnr.: 17/47681
Dato: 1. marts 2018

weekenden. Bordtennis kan sagtens sætte op samtidig med at
håndbold træner færdig.
•

Er fast i kælderen om mandagen og kører ellers kun én til én træning
derudover.

•

Jette: I skal huske at booke bordtenniskælderen til deres træning.

•

Er generet af for meget sollys i gym2. Den grønne solskærm som er sat
op på vinduerne er en midlertidig løsning. Jette oplyste, at der først ses
på en permanent løsning når vi har fået nye vinduer.

Lady bugs
• Glade for velkomsten.
• De er mellem 6-30 pers. til træning.
• Regner med at bestille en lørdagstid til en turnering til næste år.
• Ønsker muligvis at benytte Grotten. Ok med Håndbold – sig til i god tid.
Håndbold
• Nyt koncept vedr. kortbane dvs. med kortere længde på banen. Med en
kortbane, kan man tilgodese træning og kampe for børne- og
ungdomsspillerne, samt lave noget alternativ træning i den anden ende
af hallen. Der kan søges om penge til dette hos Dansk
Håndboldforbund.
I forbindelse med en kortbane, så ønsker Håndbold også et spærrenet
som de kan trække for på midten af banen, så de ikke kaster bolden ind
på den anden bane.
For at lave en kortbane, skal der flere streger på gulvet samt flere huller
i gulvet. Jette kigger på det.
•
•
•
•
•

Som forening er Håndbold ved at være frustreret vedr. manglende
haltider i kommunen. De mister desværre spiller på den baggrund, som
flygter til andre klubber som har flere træningstider.
Håndbold har skåret i tiderne til de små spiller
De har venteliste på mange af deres ungdomshold pga. manglende
haltider.
Glade for forholdene i Dansborghallen.
Det går godt med Grotten, de har nogle hyggelige stunder sammen
derinde. De andre foreninger er velkommen til at låne Grotten, samt er
det ok hvis de selv stiller et bord op med salg af kager mm.

Hvidovre Stadion
• Gulvet i hallen har det med at rykke sig 2,5-3 cm., så vi ved, det er
svært at sætte bander op ved fodboldstævner. Vi har forsøgt med
ekstra varme, og det ser ud til at lykkes.

3. Eventuelt
• Vi afholder fælles brugermøde 1 gang om året, men I kan altid kontakte
os, så tager vi et møde/snak med Jer individuelt
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