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

Brugermøde for Idrætshaller – GMH.-Blaagaard
Mandag d. 6. maj 2019, kl.17.00-19.00.
B-lokalet
Vandtårnsvej 55-57, 2860 Søborg

Fremmødte brugere:
Ove Hedal, Gladsaxe Bueskytteklub & næstformand i Brugerbestyrelsen(ove@hedal.com)
Jan Kold, Lyngby Gladsaxe Volleyball Klub & Repræsentant fra FIG( jankold@jankold.com)
Frank Bøgelund Jensen Frank.Boegelund.Jensen@dgi.dk
Ditte Saleé Gladsaxe gymnastik forening (gifteamgym@gmail.com)

Afbud:
FIG, Per Seier.
Michael Holm, Gladsaxe Toitsu - Ki og Aikido Dojo (michael@toitsu.dk)
Pernille Eskebo, Gladsaxe Toitsu - Ki og Aikido Dojo(kasserer@toitsu.dk)
Søren Altmann, Gladsaxe Basketball klub (soren@altmann.dk)
Lisbeth Nielsen Judo(nielsen.privat@gmail.com
Michael Atlas
Deltagere fra idrætsanlægget:
Holger Kortbek, (idrætschef)
Lone Vogelius (Områdeleder Indendørshaller)
Referat
1. Hvem er vi rundt om bordet?
Ikke relevant
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 bliver nemmere 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 idrætsanlæggene skal indeholde for at unge mennesker vil benytte sig
af vores faciliteter.

J. nr.
Sag:

3.Nyt fra brugerbestyrelsen? intet
4. Nyt fra brugerne?
Jan/Volley:
Ros:
- Netstrammere: Tak
- Gulvcoatning i sommers: Tak
- Glade for adgangen til musik og basketkurve
- Glade for de flere bænke.
- Glade for de gode brusere.
Lone: Tusind tak for roser det bliver givet videre til de relevante personer.

Problemer:
- Manglende oprydning i depotrum: Opfølgning på forårets brugermøde.
Holger: Der er lavet tegningr over et nyt depotrum i hal 2, pga. anlægsstop, kan vi ikke gøre
mere førend EC, siger ok. Desværre.
- Herre/dame-skilt til omklædningen: Opfølgning på forårets brugermøde.
Lone: det var min opgave og den er glemt. Der blev talt videre om evt. fordeling til dame og
herrer, når der er 3 omklædningsrum. Det blev aftalt at der blive købet et herre og et dame skilt
og så må man som forening vurdere om der er flest herre eller damer, og sætte et eget skilt på
det sidste omklædningsrum. Sker snarest muligt.
- Bevægelsesføler virker ikke altid: Lyset forsvinder under kamp og træning.
Lone: der er en eletriker i gang med at udskifte smadrede kontakter og fastgøre de lamper
langs væggen i hjørnet ved musikanlæg, som også er halvt skudt ned. Elektrikeren vil få at vide
at der stadig er udfordringer, med at lyset slukker, imens der er spillere på banen.
Når det regner løber der vand foran døren ind til hal 2, det vil blive rep. såvidt det er muligt.
Bo/Håndbold: De har samme udfordringer i hal 1, vedr. lysfølere. Elektriker vil få samme info
vedr. lys i hal 1.
Beachbane: Hvornår er den klar og hvad er planen for forberedelse af banen i år. Sand, afkantning??? Besked er videregivet til Thomas d. 8.5. 2019.
Frank/Gym:
Er det muligt at sætte nr. på dører, så man er helt sikker på hvilke døre man har fået
adgang til, på sin salto? Holger: der arbejdes p.t på at sætte nr. på døre, det tager nok
lidt tid før alle døre er markeret.
Ole/Bueskyttere:
Der er udfordringer med lyset på bagtrappe ved bueskyttere til p-plads. Elektriker vil blive
tilkaldt.
Trine/Håndbold: armatur på spillergang ved hal 1 mangler? Elektriker vil blive tilkaldt.
Minimål i hal 1 skal gennemgåes. Der vil gennemgået og rep. snarest muligt.
Der skal lakeres og males og opstreges nye streger for håndbold i sommerperioden.
Følgende er ændret umiddelbar før udsendelse af ref.” EC har tirsdag d.21.05 meddelt
idrætsanlæggene at lakering og opstregning af hal 1 og hal 2 ,(lakering) udskydes, muligvis til næste år”.
Kunne der laves en mulighed for at sætte et net op i hal 1, vil håndbold blive rigtig glade,
det giver mulighed for at der trænes på bgge sider af nettet. Der arbejdes på at der laves en løsning med opdeling af banen.
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5.Evt:
Ove/Buekyttere:
Er der stadig planer om at lave om på rum i kældren i forhold til fælles ophold for Judo, Ki
ai kido og Bueskyttere? De var blevet enige om noget i samråd med FIG. Men der er ikke
sket mere. Ove vil ikke stoppe for evt. Planer. Men har ikke hørt mere?
Holger: der er ikke nogen der har vendt det for nyligt. Hvis der er blevet enighed om noget
vil det være fint. Holger vil også gerne indkalde til fællesmøde igen, præmissen er at alle 3
klubber skal være tilfredse med den løsning der findes frem til.
- .
Mødet slut kl. 18.00 / L.V.

J. nr. 85.15.15Ø54
Sag: 2008/03387 045

3

