Idrætsområdet
Gladsaxe Kommune
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 62 00
E-mail: idraet@gladsaxe.dk

Brugermøde for Skøjtehal.
Torsdag d. 2. maj 2019, kl.19.00-20.00.
NV-lokalet
Gladsaxevej 200
Fremmødte brugere:

Bent Kristensen (GLIS)
Henrik Klinkvort (GLIS)
Afbud:
Berit Lindeschou Tromborg (GSK)
Albert Brohauge (Søborg Billard Klub)
Per Seier (FIG)
Deltagere fra idrætsanlægget:
Lars Køhler, (Stadioninspektør)
Thomas H. Jørgensen (Områdeleder Udendørs)
Lone Vogelius (Områdeleder Indendørshaller), (referent)
Referat:
1. Hvem er vi rundt om bordet?
Se næste punkt.
2.Nyt fra anlæggene?
Fra dags dato er der lavet omstruktureringer i ledelsen på idrætsanlægget. Kim A.
er overgået i en seniorordning og derfor vil han de næste 2 år står for Bagsværd
svømmehal. Lone er nu ansvarlig for Gladsaxe svømmehal udover GMH. Og Blaagaard. Thomas er ansvarlig for Bowling/badminton og Skøjtehallen udover Bagsværd og Gladsaxe stadion.
A.Gladsaxe Kommunes nye bookingsystem:
Bookingsystemet er under udarbejdelse, vi havde håbet på at kunne være færdige med
at sende bekræftigelser og være ”kørende” med det nye system. Det lader vente på sig,
det er mere omstændeligt at lave systemet til os, samtidig med at det benyttes. (L.V)
B. Digital aktivitetsregistrering og effektiv udnyttelse af Gladsaxe Kommunes idrætsfaciliteter.
Der vil blive opsat forskellige enheder op i henholdsvis hal 1 hal 2og skøjtehal, det
er digitalt rgistrereinger som ikke viser hvem personerne er, vi overholder lovern
vedr. persondata beskyttelse. Registreringen skal bruges til at faciliteterne bliver
brugt mere hensigstsmæssigt. Desværre opleer vi, især i hal og hal 2 at hallerne bliver booket men ikke benytte , det skal der være bedre mulighed for at kunne styre.
Der vil ligeledes komme en afmeldings app. Så det blvier nemmer at melde afbud,
så andre brugere kan benytte hallen.(L.K)
C. Etablering af et ungepanel:
Holger arbejder på at få samlet nogle unge mennesker der kan give os input i forhold til, hvad skal idrætsanlæggene indeholde for at unge mennesker vil benytte sig
af vores faciliteter.

J. nr.
Sag:

D. Udlejning af skøjtehallen lørdag: på mødet d. 26.32018 blev dette aftalt:

”Udlejningstid:
Det blev aftalt at udlejningstiden fra kl. 18.00 og frem kan bruges til træning eller
akut kamp afvikling. Ved alm. Træning vil der blive kørt is efter off. Og derefter forlader personalet hallen, herefter er det ishockeys ansvar at få slukket lys og lukket
døre efter brug.
Ved kampe der ikke kan planlægges på fredage eller søndage og derfor kan lægges i
udlejningstiden, vil der være personale til iskørsel tilstede.
Varsling af kampe til afholdelse fra GLIS er 1 uge, ligeledes er varsling af aflysning af
kampe til fordel for lejere fra idrætsanlæggets side, også 1 uge. Undtaget af aflysning er 1.st.holds. kampe, som ikke vil blive aflyst.
Off. Åbningstid:
Den off. Tid er, fra idrætsanlæggets side, ønsket at den off. Åbningstid lørdag og
søndag er ens. Ishockey har i samarbejde med kunsten fået planlagt deres træningstid således at lørdag og søndags off. Åbningstid er fra kl. 13.00-17.45, det er accepteret at det er en prøveperiode, da der fra idrætsanlæggets side var bekymring om
tiden, lørdag fra kl. 17.00 er attraktiv for brugerne.
Isdisco:
Det er aftalt at der afholdes isdisco lørdag i sæson 18/19, i en prøveperiode. Der udtrykkes bekymring om lørdagen, da der også afholdes isdisco samme dag i de andre
nærliggende ishaller. Isdisco afholdes fra oktober t.o.m marts.”
Der blev informeret om at udlejningstiden lørdag fra sæson 2019/2020 er blevet lejet ud.
De lørdage der kan kollidere med 1. st. holdskampe vil GLIS og Idrætsanlægget koordinere
så kampen kan afholdes og den udlejet tid kan findes i GLIS træningstid.
Der vil indkaldes til mødet vedr. evt. kamp og udlejning der kollidere. T.o så er lejer orienteret om at der er en sandsynlighed for at deres udlejningstid vil blive flyttet evt. aflyst. I
fald tiden aflyses vil det skulle erstattes økonomisk, det er derfor ønskværdigt at udlejningstiden flyttes til efter off. Tid om søndagen eller fredag i samme tidsrum.
Det blev aftalt på dette møde at idrætsanlæggene og GLIS koordinere i forhold til 1.
st. holdskampe og udlejningstid, når kampprogrammet er udmeldt fra unionen.

3. Nyt fra brugerbestyrelsen?
Der er ikke noget nyt.
4.Nyt fra brugerne?
GLIS:
- Der kommer ny cheftræner fra kommende sæson.
- Udfordinger med isplanen i forhold til tidlige eftermiddags tider. GLIS og GSF laver
isplan sammen også for kommende sæson.
- Ønsker at få fjernet pissoir i omklædning. Lægges på listen for sommeropgaver.
Ved fjernelse af pissoir vil der være yderligere plads til evt. depot..
- Depot som personale i skøjtehallen benytter til depot, vaskerum og sliberum ved
indgangen. Ønsker GLIS at lave om til et trænerrum også, der kan evt. være plads
til skabe eller andet til depotplads.Thomas tager dialog med GLIS og andre, for evt.
yderligere spørgemål og oplysninger vedr. brug af lokalet nu og fremover.

5. Evt.
Der vil blive indkaldt til bruger/opstartsmøde omkring aug/september.
Mødet slut kl.20.00

