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

Referat af brugermøde for Bagsværd Stadion
Tirsdag 14. maj 2019, kl. 17:00-19:00
Bagsværd Stadion, Cafeen
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd

Hvem er vi rundt om bordet/mødedeltagere:
- Alex Viborg, Gladsaxe Bokseklub.
- Anne-Line Mørck og Lis Knudsen, Bagsværd Atletik Club.
- Henrik Høj, Bagsværd Boldklub.
- Knud Rahbek, Bagsværd Vægtløftnings Klub.
- Lars Køhler, Stadioninspektør.
- Lars Nielsen, Gladsaxe Softball Klub.
- Ove Hedal, Gladsaxe Bueskytte Klub.
- Per Sundberg, Gladsaxe Hero.
- Peter Munk, Willy Pedersen, Frederico Festino, Gladsaxe Tennisklub.
- Thomas Jørgensen, Områdeleder.

Nyt fra anlæggene?
-

-

-

-

Banepleje på opvisningsbanerne på Bagsværd uge 27 og Gladsaxe i uge 26.
Nyt lys på opvisningen på Gladsaxe er opsat.
Sikkerhedsvolden ved bueskytterne er ved at blive hævet da der er kommet nye sikkerhedskrav. Der etableres et hegn på toppen når byggetilladelsen er i hus.
Gladsaxe Hero og petanque rykker i Restaurant Bolden efter sommerferien, alle er velkomne i lokalerne.
Omstrukturering i ledergruppen. Thomas har i dag udendørs anlæg og Gladaxe Skøjtehal,
bowling- og badmintonhallerne.
Skøjtehallens placering vil blive besluttet på mødet i juni. Der er 2 muligheder i spil. Bane 7
og bane 5 hvor bane 7 ser ud til at være den bedste placering. Placeringen kan have indflydelse på Isbanevej som kan ensrettes, begrænset færdsel eller lukkes – intet er besluttet.
Gladsaxe Kommunes nye bookingsystem:
o Der er nu udviklet en af booking APP, som vil blive introduceret for foreningerne og
FIG.
Digital aktivitetsregistrering og effektiv udnyttelse af Gladsaxe Kommunes idrætsfaciliteter:
o Idrætsanlæggene i Gladsaxe er nu begyndt automatisk registrering af udnyttelsesgraden på udvalgte faciliteter. I første omgang er der tale om badminton, hal 1 og
2, skøjtehallen samt kunstbanen på Gladsaxe stadion. Der er udelukkende tale om
digital registrering, og der kan ikke genkendes personer på optællingen.
Etablering af et ungepanel – i et forsøg på at skabe lidt seljustits og høring af de unge skal
de indrages så de føler sig hørt.
Facilitetsønsker:
o Processen til ønsker om forbedringer på idrætsanlæggene er i fuld gang, og der
blev afholdt fællesmøde mellem forslagsstillere, bestyrelsen og politikkerne i uge
20. der arbejdse videre med at kvalificerer ønskerne.

Nyt fra brugerbestyrelsen?
- Se ovenfor.
Nyt fra brugerne?
Gladsaxe Hero:
- Udemiljøer med bord/bænkesæt ønskes i området omkring Restaurant Bolden.
- Oplever flere farlige situationer med knallerter der køre stærkt og vildt på anlægget.
o Der skal fælles opdragelse til, så vi i fællesskab kan begrænse det. Idrætsanlæggene har fået godkendt forbud mod knallertkørsel og der opsættes skilte herom
ligesom der etableres en chikane ved indgangen fra Vandledningsstien.
- Hundeluftere som smider pinde/grene er et problem.
o Som med knallerterne skal der fælles opdragelse til.
- Processen omkring kunstgræsbanerne som skal udskiftes må meget gerne blive speedet
op, banerne er ikke gode at spille på.
o Idrætsanlæggene er i gang med at forsøge at få græsset rejst igen.
- Der kommer nye lysmaster på kunst på Gladsaxe Stadion, formentlig i 2019. Ønskeligt er
flere master men lavere.
- Træerne ved bane 5 trænger til beskæring.

Gladsaxe Tennisklub:
- Udemiljøer ønskes som Hero.
- Banerne er gode i år efter den ekstra tromling etc.
o Undre sig over at entreprenøren altid laver banerne i sidste øjeblik.
- Der er grafitti på husmuren under terassen.
- Ønsker mere videoovervågning i området.
- Stærk utilfredshed med kunstbanen som klubben selv har betalt. Undre sig over hvorfor
ejendomsafdelingen ikke gør noget, da det er dem der har kørt anlægssagen.
Bagsværd Boldklub:
- Fodboldskole i uge 31 med 170 deltagere. Vil være på kasteområdet og kunsten.
- Processen omkring kunstgræsbanerne som skal udskiftes må meget gerne blive speedet
op, banerne er ikke gode at spille på.
o Idrætsanlæggene er i gang med at forsøge at få græsset rejst igen.
Bagsværd Atletik Club:
- Krydsende cykler er et problem når man færdes mellem hovedbygningen og banen.
o Der etableres chikane ved trapperne ned som vil sikre at fodgængere skal ned i fart
og dermed kan orienterer sig bedre.
Gladsaxe Bueskydningsklub:
- Beplantningen mod Gladsaxevej og Dyrup trænger til beskæring.
Evt.?

Brugermødet er til orienteringer om hvad der er sket på anlæggene i den forgangne tid og hvad der sker den
kommende tid. Spørgsmål ift. daglig drift og udfordringer, bedes klaret løbende.

