Vedrørende: Brugermøde, Strandmarkens Fritidscenter
Dato:

12.01.2016

Sted:

Mødelokalet fløj B, Strandmarkens Fritidscenter

Deltagere:

Hvidovre Ungdomsteater
Vævekredsen
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Hvidovre Listen
Enhedslisten
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BK Friheden
Billard
DF Hvidovre
Marianne Weihrauch – Strandmarkens Fritidscenter
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann – Hvidovre Stadion (referent)

Kopi til:

Lars Hørdum – KFA

Næste møde: 22. august 2016

1. Deltagerrunde
Jette Hansen, Hvidovre Stadion
• SFC kommer på ØU i uge 3. Sagen blev videresendt til KB, som
drøfter det på næste møde.
• Tidshorisonten for hvad der skal ske med Strandmarkens
Fritidscenter er evt. inden sommerferien, eller til budgetvedtagelsen
den 1. tirsdag i oktober.
• Teglstenene på den ’’nye’’ bygning er nu sat ordentligt fast.
• På sidste møde drøftede vi om, at vi i fremtiden kun afholder
brugermøde ca. to gange årligt. Næste møde afholdes
d. 22. august 2016.
Hvidovre Judo- og Jiu-jitsu Klub
• Der er tale om et kampsportscenter, og det er vi meget positive
over.
• I klublokalet har vi et højt hvidt skab, som vi ikke kan låse. Det er
formentlig slået skævt. Jette informerede om, at hun får en til at se
på det.
• Til orientering kan vi oplyse, at Politiet runderer nede på
Strandmarkens Fritidscenter.
FOF
• Vi er spændte på, hvad fremtiden bringer for Strandmarkens
Fritidscenter.
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Fritidshjemmet Simonshøj
• Er det muligt, at få et skab i gymnastiksal 2 som vi kan benytte? Erik
syntes ikke at det er en god idé, da det ikke kan få lov til at være i
fred.
• Trafikken i gården er stadig ikke i orden. Uhensigtsmæssige
parkeringer, for høj fart mm. Er stadig et stort problem. Jette,
oplyste at hun er ærgerlig over, at det fortsat er et problem. Flere af
deltagerne er enig i, at trafikken i gården, stadig er et stort problem.
• Hvidovre Ungdomsteater spurgte ind til, om det var muligt, at der
kunne komme skiltning i gården med ensretning? Jette undersøger
det.
Marianne, Strandmarkens Fritidscenter
• Ældresagen og bridgeklubben holder fortsat ikke i
parkeringsbåsene nede i gården. Der har tidligere været udskrevet
bøder af Politiet, for ulovlig parkering i gården.
Hvidovre Ungdomsteater
• I fløj C, hænger der hængelåse for at foreningerne kunne skabe sig
et overblik over, om man er den sidste der forlader fløjen og derfor
skal slå alarmen til. Det er ikke alle foreninger som har en hængelås
hængende. Det er derfor svært at se, om man en den sidste
forening som forlader fløjen. Jette mener at vi ud fra dette må
formode, at foreningerne som ikke har en hængelås hængende ikke
er der.
• Vi oplever nogle gange, at vagten fra Hvidovre Stadion ved en 21tiden kommer og siger, at vi selv skal slå alarmen til når vi går hjem.
Hertil oplyste foreningen, at de har nogle medlemmer, som ikke
føler sig trygge ved at slå alarmen til. Jette orienterede om, at det er
sådan proceduren er.
DF Hvidovre
• Intet.
Billard
• Er tilfredse.
• Håber på en god fremtid for Strandmarkens Fritidscenter.
Hvidovre Listen
• De mange trapper op til mødelokalet i fløj B, gør at vi ofte ikke
benytter mødelokalerne, men vælger at holde medlemsmøder
andre steder
Vævekredsen
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Enhedslisten
• Intet.
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BK Friheden
Klubben er spændt på hvad problematikken med det væltede hegn
ender ud i.
Problemer med kloak. Erik er orienteret om det.
Erik, Hvidovre Stadion
Der opholder sig fortsat hashrygere i dagtimerne på Strandmarkens
Fritidscenter. Det er vi opmærksomme på, og prøver derfor at låse af til
gymnastiksale og omklædningsrum.
2. Eventuelt
Jette oplyste, at hun sender information rundt så snart hun ved noget
omkring fremtiden på SFC.
I hverdagene går der en medarbejder nede på Strandmarkens
Fritidscenter. Ham kan I kontakte hvis I har en vandhane som løber
mm. Han hedder Frank og kan træffes på tlf. 91 37 04 31 alle hverdage
mandag-torsdag i tidsrummet kl. 7.00-15.30 og fredag kl. 7.00-13.00.
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