Brugerbestyrelsesmøde for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune 14.01.2019

Dagsorden
for
BRUGERBESTYRELSEN FOR
IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE
Møde nr. 00
Tirsdag den 14.01. 2019, kl. 17.00 – 19.00
Mødet afholdes på Gladsaxe Rådhus mødelokale 2607 Søborgværelset
Der vil være vand til mødet.
Ring til Anna 51 50 81 33 eller Holger 61 60 26 29 hvis du ikke har adgang til rådhuset.
Efter brugerbestyrelsesmødet afholder Gladsaxe Kommune den årlige idrætsmodtagelse
med diverse prisoverrækkelser. Det foregår i Rådhushallen og der vil være en let
anretning i forbindelse med arrangementet.
Ved afbud til mødet, meddeles dette hurtigst muligt til
Anna Valgreen på annava@gladsaxe.dk eller tlf. 39 57 62 16.
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Nr. 1
Konstituering
Brugerbestyrelsen vælger på deres første møde formand og
næstformand.

Nr. 2
Meddelelser fra Idrætschefen
Onsdag den 28. november var der i Gladsaxe Svømmehal en
rørsamling i teknikkælderen der sprang læk og som foranledigede
en oversvømmelse af kælderens laveste del, hvor motorer og
styring til svømmehallens ventilationsanlæg står. Det højtstående
vand satte ventilationsanlægget ud af drift, hvorfor svømmehallen
måtte lukkes i et par dage, ind til vandet var fjernet og de
nødvendige komponenter var udskiftet.
Gladsaxe Kommune opgraderer i løbet af januar det elektroniske
adgangssystem Salto, til den nyeste software, der giver nye
muligheder i brugen af adgangssystemet.
Det grundlæggende arbejde med at få det nye bookingsystem til at
fungere er nu afsluttet, og alle data fra det gamle system er overført
til det nye. Der resterer dog stadig arbejdet med at få systemet til at
fungere helt som det var ønsket – herunder en nem måde at opeller nedjustere en allerede booket tid
Siden styringen af lyset på kunstgræsset ved Gladsaxe Stadion er
blevet omlagt til at brugerne kun skal tænde for lyset og at det
slukkes på et forudsat bestemt tidspunkt, har der været færre
problemer. Der er dog stadig periodiske fejl på anlægget, hvor
sikringer sprænger eller fejlstrømsrelæet slår fra i forbindelse med
at lyset tændes. Resten af denne vintersæson, vil det derfor være
idrætsanlæggenes personale, der tænder for lyset.
Det konstante lys på banen om aftenen – også selv om der ikke er
aktivitet på banerne – har affødt henvendelser fra borgere, som
undres over lyset på en facilitet, der ikke benyttes.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering
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Nr. 3
Meddelelser fra Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget
Der har siden sidste møde i Brugerbestyrelsen været afholdt møde i
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget d. 04.12.2018. Referatet fra
mødet kan læses her:
Referat 04.12.2018
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 4
Budgetopfølgning
Budgetopfølgning for 3. kvartal 2018 blev behandlet på seneste
møde i Brugerbestyrelsen, og det samlede regnskab for 2018 er
endnu ikke afsluttet, hvorfor der ikke er noget indhold til dette punkt.
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 5
Forlængelse af Sæsonen i Gladsaxe Skøjtehal
Gladsaxe Skøjteløberforening og Gladsaxe Ishockey har sendt en
ansøgning til Brugerbestyrelsen på Idrætsanlæggene i Gladsaxe, med
ønske om en forlængelse af sæsonen til og med april 2019 (Bilag 1).
Da sæsonlængden er besluttet af Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget
med indstilling fra Brugerbestyrelsen, vil denne forespørgsel også
blive forelagt Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget med indstilling fra
Brugerbestyrelsen.
Baggrund
Dansk Ishockey Union har, for at opretholde deres aktivitetsniveau på
diverse unions-/landshold, samt status på niveau i bedste rækker for
landshold, brug for mere istid i løbet af sæsonen. Derfor har de valgt
at forlænge de forskellige turneringsafslutninger til aprilmåned. For
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Gladsaxe Ishockey betyder det, at såfremt klubbens 1. divisionshold
kommer til at deltage i de sidste kampe i slutspillet, kan dette komme
til at foregå til hen midt i april måned 2019. Begge foreninger ønsker
derudover at øge deres stævneaktiviteter i weekenderne i april 2019.
Der er tidligere (2013 og 2018) fremsat ønsker om en sæsonforlængelse, hvilket der er givet administrative afslag til, grundet den
betragtelige energimængde der skal til, og som vil ligge ud over det
energiforbrug der i forvejen anvendes på skøjtehallen og at det vil
være i modstrid med kommunens energipolitik.
Der har i tidligere afslag til fremrykning af sæsonopstart (juli/august)
været udtrykt betænkeligheder ved de temperaturforskelle der er
mellem ude og inde på dette tidspunkt af året, og deraf følgende
kondensproblemer. Da temperaturforskellen i april er noget mindre,
vil dette problem være minimalt.
Klubberne opstiller to mulige scenarier som de ønsker
Brugerbestyrelsen tager stilling til:
a. Forlængelse af sæsonen til 15. april grundet slutspil i 1. division
ishockey, hvor de to klubber må bruge isen, som træningstid på
de tidspunkter, der svarer til de normale træningstider, dog med
undtagelse for de kampe, der skal spilles i slutspillet. Ligeledes
vil der være mulighed for at opretholde offentligt løb og dermed
indtjening
b. Forlængelse af sæsonen til og med april 2019, så slutspil kan
spilles, klubberne kan træne og lave stævner/cups også selvom
der ikke bliver tale om slutspil hele vejen igennem for ishockey.
Også her er der selvfølgelig mulighed for, at holde offentligt løb
med indtjening

Andre muligheder for afvikling af ishockeykampe i april
En mulighed for at forlænge sæsonen ind i april inden for den
eksisterende energiramme og som er udgiftsneutralt for Gladsaxe
Kommune er at åbne skøjtehallen senere, så det sparede
energiforbrug, som er meget stort i juli og august, konverteres til
åbningstid i april i stedet i et forventet forholdstal på 2:3.
En anden mulighed er at afvikle kampe og træning i april i en anden
skøjtehal. Gladsaxe Kommune har således rettet henvendelse til
Gentofte Kommune, hvor den ene af deres to skøjtehaller er i drift
hele året. Gentofte Kommune stiller sig velvillige over for, at
foreninger fra Gladsaxe Kommune kan benytte skøjtehallen i
Gentofte til at afvikle kampe i april og den træning/forberedelse der
går forud for afviklingen af disse.
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Økonomi
Ved en åbningstid på 60 timer pr. uge vil personaleomkostningerne
for hele april være kr. 50.000. El, Vand og varme vil for en ekstra
måneds drift være kr. 200.000. Samlede omkostninger for ekstraordinær drift i april måned forventes at blive kr. 250.000 der ikke
findes i Idrætsanlæggenes nuværende driftsbudget for skøjtehallen.
Indstilling
Administrationen indstiller til Brugerbestyrelsen, at der indstilles til
Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, at:
- Sæsonen i Gladsaxe Skøjtehal ikke forlænges ud over den
nuværende økonomiske ramme for driften af Gladsaxe
Skøjtehal.
- Ved behov for afvikling af finale-/slutspilskampe i april søges
der indgået en samarbejdsaftale med en skøjtehal i en af de
nærliggende kommuner.
- Såfremt det besluttes, at sæsonen udvides med øgede
driftsudgifter til følge, tilføres Idrætsanlæggene denne
økonomiske ramme til driften.
Idrætschefen forelægger punktet til beslutning

Nr. 6
Gladsaxe strategien 2018 – 2021 og Direktørernes årsplan for 2019
Gennemgang og diskussion af Gladsaxe strategien (Bilag 2) og
Direktørernes årsplan for 2019 (Bilag 3)
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 7
Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik
Gennemgang og diskussion af Gladsaxe Kommunes Kultur-,
Fritids- og Idrætspolitik (Bilag 4)
Idrætschefen forelægger punktet til diskussion
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Nr. 8
Opfølgning på møde den 3/12 vedr. dagtilbudsstrategi 2
Idrætschefen orienterer mundtlig på mødet, omkring seneste nyt i
sagen
Idrætschefen forelægger punktet til orientering

Nr. 9
Datoer for Brugerbestyrelsens møder i 2019
Der foreslås følgende datoer for møder i brugerbestyrelsen
Onsdag den 6. marts 17.00 – 19.00
Torsdag den 23. maj 17.00 – 20.30 (fra 19.00 – 20.30 sammen med
KFIU)
Tirsdag den 13. august 17.00 – 20.00
Lørdag den 7. september 9.00 – 14.00 Seminar med KFIU
Mandag den 9. december 17.00 – 20.00
Derudover er følgende datoer besluttet:
Fællesmøde for udviklingsplanen for faciliteter 19. marts
Dialogforum for udviklingsplanen for faciliteter 8. maj
Brugerråd og Valgmøde forventes afholdt i uge 46.

Nr. 10
Evt.
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