Vedrørende: Fordelingsmøde
Dato:

4. september 2018

Sted:

Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Deltagere:

AIF NFA Monarchs
Rosenhøj Boldklub
FC Hvidovre
BK Friheden
SBV09
Vikingarna IF
Lejerbo BK
Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.
Avedøre Idrætsforening, fodboldafd.
Rebæk IF
Ena Christiansen - Idrætsrådet
Kurt Nielsen – Vej- og Park
Carsten M. Pedersen – Vej- og Park
Dorthe Lauridsen – Center for Kultur og Fritid
Flemming Pedersen – Avedøre Stadion
Erik Lund – Hvidovre Stadion
Jette Holm Hansen – Hvidovre Stadion
Lizette Bergmann Sloth – Hvidovre Stadion

Afbud:

Bredalsparkens Boldklub (BBK)

Kopi til:

Lars Hørdum – Center for Kultur og Fritid

1. Velkomst og præsentation
Jette bød velkommen.
2. Orientering fra Kurt Nielsen, Vej- og Park
Det har været et specielt år pga. varmen/tørken.
Sønderkær blev topdresset i starten af året, men pga. varmen/tørken er
resultatet desværre ikke blevet som håbet.
Vi har gødet primo maj og igen i uge 34.
Banerne er blevet meget slidte pga. tørken, så vi har efter sået i uge 33.
Græsset er hen over sommeren slået hver 2-3 uge pga. varmen.
Vi er klar over at der er baner med mange huller, så vi efter sår igen i
slutningen af sæsonen, i håb om at få udjævnet de sidste huller.
Carsten fra Vej- og Park er klar over at græssæsonen i år og sidste år ikke
er gået særlig godt. Derudover er han også klar over at græstæppet ikke er
så tæt som man kunne ønske sig. Firmaet DLG har haft svært ved at levere
de mængder frø vi har bestilt.
I torsdags fik vi leveret en portion mere og derefter kan vi nok ikke forvente
at få mere før til foråret.
Rosenhøj BK ønsker at træerne ved Sønderkærbanen langs Kettegård Alle
beskæres – Kurt ser på dette.
Carsten fra Vej- og Park oplyste, at der bliver kastet spydkast på den lille
bane på Sønderkær og det ødelægger banen. Jette tager den med
Privatskolen.
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3. Deltagerrunde
Jette Holm Hansen, Hvidovre Stadion
Husk ikke at søge flere tider end I har behov for pt. hvis I får flere hold til
næste år, så må vi se på det. Hvis I søger mere, giver det ikke et
retvisende billede af udnyttelsen af banerne.
AIF NFA Monarchs
De er tilfredse, men op kridtningen er ikke helt korrekt. Tina fra Monarchs
sender en ny oversigt til Flemming.
Monarchs vil gerne have malet deres mål. Jette betaler for malingen men
de skal selv male. Rekvisitionen til maling kan afhentes på Hvidovre eller
Avedøre Stadion.
FC Hvidovre
Glade for bane 2 på Avedøre Stadion.
Avedøre Idrætsforening, fodboldafd.
Tilfreds med samarbejdet med personalet på Avedøre Stadion.
Pga. vejret pt. er der meget vækst i græsset, og håber at græsafklippet er
fjernet til de skal spille kamp. Flemming: det skal vi nok sørge for.
Vildroser langs banerne 3 og 4, må I godt fjerne. Flemming: Pga.
renoveringen af disse baner, har personalet på Avedøre Stadion ikke haft
mulighed for at gøre det hen over sommeren, men vi er gået i gang.
De glæder sig til nyt samarbejde med Vej- og Park, som skal stå for det
grønne område ved deres klubhus.
Rebæk IF
De er tilfredse.
Rosenhøj BK
Er tilfredse med Avedøre Stadion.
Det er uheldigt at renovering af banen ved Sønderkær gik i stå pga. vejret.
Beskæring af træer som er ind over banen på Sønderkær langs Kettegård
Alle.
Efter renovering af hallen, så har den lille bane på Sønderkær ikke fået den
kærlige hånd som den fortjener. Vej- og Park har prøvet at give banen
nogle græsfrø, men da de mangler græsfrø, så har de ikke kunne gøre
noget ved banen for alvor – men de gør hvad de kan.
Manglende opkridtning af den lille bane på Sønderkær. Her oplyste
Hvidovre Stadion, at den manglende opkridtning var fordi, at der var to fra
klubben som havde sendt forslag til op kridtningen, som var forskellige, så
vi har henstillet til at ønsker til op kridtningen går igennem 1 person i
klubben.
Vikingarna IF
Klubben kom sent ind i processen sidste år, men var glade for at de kunne
få en bane.
Lejerbo
Tartaground har været fin.
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Glade for at der nu er kommet en høj vandhane på banen, så den ikke
bliver kørt over af græsklipperen.
Skolebanen ved Gungehusskolen kunne godt trænge til en kærlig hånd –
Vej- og Park er klar over den manglende reetablering efter byggepladsen.
SBV09
Det går fint.
Klubben har sendt en mail vedr. en rende midt på banen. Carsten fra Vejog Park mener, at renden er kommet pga. drænene som ligger i banen og
bliver synlige i forbindelsen med tørken.
BK Friheden
Det går fint.
Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd.
Ønsker bedre koordinering når Vej- og Park har klippet græsset og
Hvidovre Stadion derefter op kridter. Carsten oplyste, at han klipper
græsset mandag og torsdag eller tirsdag og fredag.
På Avedøre Skole er der ikke kridtet op til kampen i aften.
Jord bag Tennishallen – kan det blive fjernet, så arealet kan tages i brug til
fodboldspil? Jette det skal vi nok, det er resten fra vi topdresset bane 2 i
sidste uge.
4. Fordeling af græsbanerne
Hvidovre Gymnasium:
Monarchs har søgt tiden.
Avedøre Idrætscenter:
Ingen ansøgninger.
SBV09 har ikke søgt til denne sæson, da mails mm. ikke var nået frem til
rette person. Her informerede Hvidovre Stadion om, at når der bliver sendt
mails mm. ud vedr. fordeling, så kommunikeres der til
hovedkontaktpersonen i klubben, så derfor er det vigtigt at I opdaterer jeres
oplysninger i foreningsportalen.
Avedøre skole:
Bane 1 – er det bevidst at HIF har søgt fredag? Hvis andre vil have den, så
er det ok ellers vil de gerne selv have den – HIF fik tiden.
Bane 2 – HIF afgiver tiden fredag. Bredalsparkens Boldklub (BBK) får
kl. 18.00-20.00.
Frihedens Idrætscenter:
Fordelingen gik op.
Frydenhøjskolen:
Fordelingen gik op.
Gungehusskolen:
Banen ved skolen, der ønsker Vikingarna fredag kl. 18.00-19.30 – Lejerbo
BK afgiver hele fredagen.
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Holmegårdsskolen:
Der bookes ikke noget på denne bane, men Rosenhøj BK er der på
hverdage indtil udbygningen af skolen går i gang, Rebæk er der om
søndagen fra 9-10.30
Langhøjskolen:
BK Friheden afgiver noget tid i weekenderne, og beholder lørdag fra kl.
12.00-16.00.
Præstemoseskolen:
Fordelingen gik op.
Rebæk:
Jette henstillede til at Rebæk IF begrænsede deres tid, da de har søgt fra
08.00-21.00. De sender en mail til Lizette, med et mere specifikt overblik
over hvilke tider de bruger.
Rebæk IF bruger ikke 8-mandsbanen, så derfor skal den ikke kridtes. De
benytter dog 8-mandsmålene på 11-mandsbanen til deres senior.
Risbjergskolen:
Tiderne som HIF har søgt i weekenden er til træning.
Strandmarkens Fritidscenter:
Fordelingen gik op.
Sønderkær:
Fordelingen gik op.
Avedøre stadion:
Bane 2:
Konflikt torsdag – Avedøre IF får kl. 16.30-18.00 og FC Hvidovre kl. 18.0021.00.
Bane 3-11mands: konflikt onsdag – Rosenhøj BK afgiver onsdag til
Avedøre IF.
Bane 3- 7mands: af hensyn til bedre udnyttelse af ressourcerne så flyttes
TASK søndag til kl. 12.00-16.00 i stedet for 15-19, da banen er ledig
Bane 4-11mands: fordelingen gik op.
Bane 4-7mands: af hensyn til bedre udnyttelse af ressourcerne så flyttes
TASK søndag til kl. 12.00-16.00 i stedet for 15-19, da banen er ledig
Bane 5- 11mands og 7mands: bookingerne i weekenderne slettes, da
Avedøre Stadion placerer kampene på de forskellige baner.
Bane 6- 11mands og 7mands: bookingerne i weekenderne slettes, da
Avedøre Stadion placerer kampene på de forskellige baner.
Podebaner: fordelingen gik op.
Hvidovre Stadion:
Fordelingen gik op.
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Jette oplyste, at dem som ikke har fået søgt, har til d. 6. september til at
søge via foreningsportalen – Dorthe viste på mødet hvordan de skal søge.
Referatet samt fordelingsmaterialet bliver sendt ud d. 13. september. Sidste
frist for indsigelser er d. 26. september.
Hvis I har søgt for meget, så send en mail til Lizette senest d. 6. september,
så får hun rettet tiderne til.
5. Orientering fra Styregruppen ved Ena Christiansen
Der er nedsat en styregruppe som fordeler tiden på kunstgræsbanerne.
De fordeles ud fra en fordelingsnøgle, som tager udgangspunkt i hvilke og
hvor mange hold klubberne har tilmeldt turneringen. Hold under U10 træner
ikke i hverdagene på kunsten.
Der er 84 timer om ugen til fordeling. Der er fortsat ledige tider i
weekenderne, samt den sene tid fredag, som klubberne kan booke. 16
foreninger indgår i fordelingen.
Det er et stort problem, at klubberne ikke af booker de tider de ikke skal
bruge, især i weekenderne – Hvidovre Stadion kontrollerer løbende om
tiderne bliver brugt optimalt.
Jette, Tak til styregruppen og det arbejde de udfører samt den gode tone
og samarbejdsvillighed.
Jette oplyste, at senest d. 1. november gerne før, skal foreningerne finde
ud af hvilke tider de ikke kommer til at bruge på kunstgræs før jul, og så
skal disse tider afbookes via foreningsportalen samt hvornår I starter op
igen efter jul – tider I ikke benytter i den forbindelse skal også af bookes, for
at hold der ikke har faste tider kan være på kunsten i de perioder.
Hvis man konstaterer at en bane står ledig i 10 min. efter start, så er det ok
at en anden klub går ind og tager banen. Bortset fra tiden kl. 16.00 da det
kan være svært for træner og spiller at nå den tidlige tid.
Weekendtiderne skal afbooket minimum 14 dage før, så andre klubber kan
få glæde af tiderne.
6. Fordeling af grusbane og kunstgræsbanerne
Kunst 1: SBV09 afgiver fredag kl. 20.30-22.00.
Kunst 2:
Fordelingen gik op.
Kunst 3:
SBV09 afgiver tirsdag kl. 20.30-22.00.
Monarchs kunne godt tænke sig en tidligere tid fra kl. ca. 17 i hverdagene.
Gerne bare en halv bane. Dette kunne på mødet ikke imødekommes, men
klubben må ind på foreningsportalen efter d. 1. november og se om andre
har afgivet tider.
Lejerbo BK ønsker tiden søndag i lige uger kl. 14.15-16.00 – den fik de.
Lejerbo BK ønsker også at dele tiden søndag i ulige uger med Monarchs –
det accepterede Monarchs.
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Grusbanen:
Jette vil gerne have tilbagemeldinger fra klubberne hvor meget de bruger
grusbanen, så Stadion ikke bruger unødvendige ressourcer på at
vedligeholde den om vinteren.
7. Eventuelt
Rosenhøj BK: mails som sendes ud via foreningsportalen der ønsker de, at
når der sendes noget ud, præciseres det, at det kun er sendt ud til den ene
person.
Rosenhøj BK: Kunne det have en gavnlig effekt hvis vi samlede os på
færre baner? Jette syntes at ideen lød fornuftig, så kunne man bruge lidt
længere tid på at drifte banerne. Hertil informerede Vej- og Park om, at
man skal huske at skolebanerne også bruges af skolerne i dagtimerne.
FC Hvidovre: er der noget nyt vedr. hybridgræsset i målfelterne på
Langhøj, og om det kan komme på flere baner? Vej- og Park afventer svar
fra miljøafdelingen om hybridgræs afleder noget giftstof. Men det ville være
oplagt nede på Sønderkær.
HIF: vedr. af booking af baner, så er det jo ikke alle i klubben som kan gå
ind og se ledige tider. Dorthe informerede om, at der arbejdes på at tilkøbe
et modul, så hvis andre afbooker så får personer som er knyttet til
anlægget en besked om ledig tid.
HIF: har forsøgt at booke Atletikhallen til test af nogle af deres spillere, da
Atletikhallen i foreningsportalen står som ledig. Det er en fejl at den ikke
står som booket til atletikklubben, mandag til fredag fra 16-20, samt
weekender fra 10-14. Vi vil snarest booke den.
Monarchs: står uden et klublokale men har før haft lavet en aftale med
Avedøre IF om at låne deres klublokale. Hvis Monarchs ønsker at låne
Avedøre IF klublokale, skal de kontakte formanden Lars Boelsmand.

Husk at sende jeres kampprogram til
Hvidovre Stadion.
Husk også at meddele jeres forbund
om hvilke tider I har fået tildelt, så de
placerer kampene i jeres egne tider.
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