Vedrørende: Brugermøde i Dansborghallen
Dato:

30. januar 2019

Sted:

Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Deltagere:

Senioridræt
Hvidovre Idrætsforening, håndbold afd.
Ladybugs
Hvidovre Bordtennis
Frank Pedersen – Hvidovre Stadion
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Holm Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

Afbud:

Hvidovre Boldklub
Hvidovre Idrætsforening, fodbold afd.

Kopi til:

Lars Hørdum – Center for Kultur og Fritid

1. Ny op stregning i Dansborghallen. Er der nogen udfordringer i
forhold til Håndbold?
• Det er ok med Håndbold. Senioridræt syntes, at der er rigeligt
med streger i forvejen. Ny op stregning koster ca. 4.700 kr. eks
moms.
2. Deltagerrunde, hvor alle kommer med orientering om deres
aktiviteter i Dansborghallen samt ris, ros, stort og småt.
Hvidovre Stadion
• Dørene ind til gym. 2 er ved at blive repareret, derfor er de taget
af. Håndbold oplyste, at døren fra herreomkl. ind til gym 2 heller
ikke er god.
• Håndbold har nogle utætte træningsdukker stående på gangen.
Håndbold ser på det.
Hvidovre Idrætsforening, håndbold afd.
• Godt samarbejde med Hvidovre Stadion.
• Glade for det nye spærrenet.
• Håndboldskolen bliver afholdt i Avedøre Idrætscenter.
• Udfordret med manglende hal tider. Det er kun de små
medlemmer som kan være i Frihedens Idrætscenter, da der ikke
må bruges harpiks derover.
• Håndboldsæsonen starter slut september, så det ville være
perfekt hvis bordtennis holder stævne start/midt september.
• Ønsker opbevaringskasser i siderne af hallen til opbevaring af
kegler, bolde og trøjer. Kasserne skal være så store som muligt.
Frank ser på det.
• Start februar afbookes resttider for marts måned.
• Forpagtningsaftalen i Grotten er blevet forlænget. Hvis andre
foreninger eller lign. ønsker at Grotten holder åben, så skal de
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•
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•

kontakte Tommy fra håndbold, så søger de for at stille personale
til rådighed.
Går fra lige til ulige årgange, dette giver flere ungdomshold.
Håndbold har 500 medlemmer, så de jagter mere hal tid.
Vinduerne i Grotten er utætte, så der er meget koldt. Hvidovre
Stadion er godt klar over problemet.
Der er to nye skolehaller på tegnebrættet, det glæder de sig til.

Senioridræt
• Ønsker at få fjernet borde og stole fra depotrum, så de kan få
bedre plads til deres tæpper. Håndbold oplyste, at de vil få
ryddet op i depotrummene. Frank ser hvad vi kan gøre med
opbevaring af borde og stole efter håndbold har ryddet op.
Ladybugs
• Mangler depotplads, da de er gået fra 15 til 45 medlemmer.
Håndbold kan afgive et dobbeltskab i kælderen i
Dansborghallen til Ladybugs.
• Ønsker Dansborghallen d. 12-13 oktober 2019 til afvikling af
stævne, og kan ikke vente på endeligt svar fra
lokaleadministrationen d. 1. april 2019. Det er ok med håndbold,
at de får ovenstående weekend og bordtennis undersøger det
og vender tilbage.
Bordtennis
• Ønsker at få udskiftet stolene ved dommerbordet da de er
dårlige at sidde på en hel dag. Jette ser på det.
• Pga. harpiks på dommerbordet, ønsker bordtennis en plade som
kan ligges på bordet når de har stævner. Frank laver en plade,
som bordtennis selv skal ligge på og fjerne igen efter brug.
Hvidovre Stadion laver formentlig nogle forbedringer ved
dommerbordet i sommerferien.
• Ros for det nye lys – det er rigtig godt.
• Ønsker en enkelt dag om ugen, da de også er presset i
Frihedens Idrætscenter. Bordtennissæsonen går fra oktoberapril og de er godt klar over udfordringen med håndbold.
• Tilfreds med de weekendtider de har haft indtil videre og ville
være kede, af hvis de skulle af med dem – håndbold er
samarbejdsvillige.
• Ønsker igen at benytte hallen ml. jul og nytår 2019.
• Lyset i kælderen står ofte tændt ved de fire bordtennisborde, er
der evt. noget galt med lyset? Erik er klar over det og bestiller en
elektriker.
3. Eventuelt
• Intet
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