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1.

Godkendelse af dagsordenen

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen
Glostrup Idrætsanlæg foreslår, at denne dagsorden danner grundlag for mødets afvikling.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At dagsordenen godkendes.
BESLUTNING
Godkendt

2.

Udviklingsplan 2018

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen
RESUMÉ
Hensigten med Udviklingsplanen er, at det politiske niveau kan få et samlet overblik over
ønskerne på idrætsområdet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udviklingsplanen skal
give et sagligt fundament for de politiske drøftelser og tjene til inspiration, når de endelige
beslutninger træffes politisk.
Udviklingsplanen samler alle ønskerne. Det er nødvendigvis ikke alle ønsker der er
realistiske og bør indfries. At et ønske er opført på listen er derfor ikke ensbetydende med,
at det ”blot er spørgsmål om tid” før det realiseres.
SAGSFREMSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg skrev den 24.10.2017 til alle godkendte idrætsforeninger i Glostrup
Kommune, at de kunne fremsende ønsker til udvikling af idrætsfaciliteter i Glostrup
Kommune. Ligeledes er de foreninger som havde ønsker optaget i Udviklingsplanen 2016,
blevet bedt om at gennemgå deres ønske og kvalificere det på ny. Endvidere er muligheden
for at komme med ønsker til Udviklingsplanen annonceret på Glostrup Idrætsanlægs
hjemmeside.
På Brugerbestyrelsens møde den 8. februar 2018 fremlagde Glostrup Idrætsanlæg en
oversigt over de ønsker som var fremkommet. På mødet blev endvidere fremlagt ønsket om
renovering af 5000 kvm atletikbelægning i Glostrup Idrætspark, som efterfølgende er blevet
optaget i Udviklingsplanen.
Brugerbestyrelsen har i lighed med sidste år mulighed for at prioritere ønskerne i
Udviklingsplanen for inspiration til videre politisk drøftelser.
BILAG
Udviklingsplan 2018.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen godkender Udviklingsplan 2018.
At Brugerbestyrelsen prioriterer ønskerne i Udviklingsplanen.
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BESLUTNING
Udviklingsplanen blev godkendt med følgende kommentarer.
Brugerbestyrelsen blev opmærksom på, at to af ønskerne, hhv. ”Omlægning af to
tennisbaner til kunstgræs” og ”Opgradering af soppebassin i svømmehallen” umiddelbart
ikke kan kategoriseres som renoveringsønsker og derfor burde være optaget under ”Ønsker
om nye anlæg”.
Der var enighed i Brugerbestyrelsen om, at ”Omlægning af to tennisbaner til kunstgræs”
flyttes til ”Ønsker om nye anlæg”.
Repræsentant fra Glostrup Skole fremhævede ønskerne:
- Mobil pumptrackbane
- Syntetisk skøjtebane
- Opgradering af multibanen i Hvissinge
- Naturrum til natur, leg og bevægelse
Ønskerne tilgodeser mange og bredt. Ved gennemførelse vil det skabe stor værdi særligt for
skolelivet og de selvorganiserede idrætsudøvere. Derfor bør disse ønsker vægtes højt.
Endvidere påpegede repræsentant fra idrætsforeninger, at Springcenter/bevægelseshus bør
prioriteres, da det vil tilgodese mange og samtidig have en god samlingseffekt.
Samlet set ønsker Brugerbestyrelsen at prioritere alle nedenstående ønsker:
- Springcenter/bevægelseshus
- Mobil pumptrack bane
- Syntetisk skøjtebane
- Opgradering af multibanen i Hvissinge
- Naturrum til natur, leg og bevægelse

3.

Status på anlægsprojekter

RESUMÉ
For at Brugerbestyrelsen kan følge med i aktuelle anlægsprojekter vil Glostrup Idrætsanlæg
på hvert møde give en status på igangværende anlægsprojekter.
SAGSFREMSTILLING
På mødet vil der blive orienteret om nedenstående anlægsprojekter:
- Kunstgræsbane i Glostrup Idrætspark
- Katodisk beskyttelse i svømmehallen
- Opgradering af vandbehandlingsanlægget i svømmehallen
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
BESLUTNING
Orientering taget til efterretning.
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4.

Green Key Miljømål for Glostrup Idrætsanlæg

RESUMÈ
Brugerbestyrelsen besluttede på møde den 24.9.2009, at Glostrup Idrætsanlæg hvert år
skal orientere om miljømålene for det kommende år og i slutningen af året skal
Brugerbestyrelsen have en status på om målene er nået.
Siden 2010 har der været særligt fokus på at reducere elforbruget og vandforbruget. Det
har ligeledes været et mål at optimere affaldssortering, herunder sortering af dåser samt at
implementere målene overfor nyt personale.
Det er Glostrup Ejendomme som står for de overordnede miljømål, men Glostrup
Idrætsanlæg vil altid have fokus på miljøet, i relation til Green Key konceptet.
SAGSFREMSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg vil fortsat have særligt fokus på:
-

Genbrug af returskyllevand i svømmehallen
Udskiftning LED belysning
Reduktion af forbruget af rengøringsmidler
Optimering af affaldshåndtering

Glostrup Idrætsanlæg vil på mødet uddybe fokusområderne for 2018.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Glostrup Idrætsanlæg orienterede om, at der foruden ovenstående også fortsat arbejdes på
etablering af affaldsmolokker.
Orientering taget til efterretning

5.

Principper for samarbejdet mellem Idrætsanlæg og brugerne

Beslutningskompetence: Brugerbestyrelsen
RESUMÉ
Brugerbestyrelsen behandler hvert år forslag til principper, som skal fremme et godt og
tillidsfuldt samarbejde mellem Glostrup Idrætsanlæg og brugerne.
SAGSFREMSTILLING
Principperne er:
1. Glostrup Idrætsanlæg er imødekommende overfor foreningerne og servicerer dem,
så godt som det er muligt inden for de givne økonomiske rammer.
2. Der er mulighed for at foreninger kan indgå serviceaftale med Glostrup Idrætsanlæg.
Den skriftlige serviceaftale præciserer, hvilken service den enkelte forening kan
forvente af Glostrup Idrætsanlæg. Endvidere fremgår det, hvilke forpligtelser
foreningen har overfor Glostrup Idrætsanlæg.
Såfremt der indgås serviceaftaler informeres Brugerbestyrelsen.
5

3. En gang årligt inviteres foreningerne til et møde, hvor serviceaftalen og andre
relevante emner drøftes.
4. Foreninger skal henvende sig skriftligt til stadionkontoret med information om fejl på
anlægget, ønsker og spørgsmål. Gerne på gi@glostrup.dk
5. Henvendelser til Glostrup Idrætsanlæg på mail besvares hurtigst muligt og senest
indenfor 7 arbejdsdage.
6. Hvis en forening er utilfreds med en afgørelse, forløbet af en sag etc. kontaktes
idrætschefen.
7. Hvis en forening efterlader lånte lokaler uden at rydde op efter sig, giver det i grove
tilfælde en advarsel første gang. Derefter udsteder Glostrup Idrætsanlæg en regning
for den merudgift oprydningen koster i mandskabstimer.
8. Aflysninger udsendes med stævne- og arrangementsoversigten. Det er foreningernes
ansvar, at se og huske de aflysninger, der er gældende for dem.
Når der opstår aflysninger i løbet af sæsonen, informeres de berørte foreninger af
Glostrup Idrætsanlæg.
9. På hjemmesiden www.fritid-glostrup.dk findes en aktuel status for tennisbaner,
kunstgræsbanen og græsbanerne. Endvidere fremgår aflysninger og ledige tider af
bookingsystemet, som der er adgang til fra hjemmesiden.
Vi vil endvidere opfordre jer til at bruge vores hjemmeside, hvor vi løbende vil lægge
information ud der er relevante for jer. I er også meget velkomne til at komme med indlæg
til hjemmesiden.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen godkender principperne for samarbejde.
BESLUTNING
Godkendt

6.

Tendenser indenfor fritid og idræt

SAGSFREMSTILLING
Sidsel Vinther fra Center for Kultur og Borgerkontakt vil på mødet komme med et
minioplæg om tendenserne indenfor fritid og idræt.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Punktet er udsat til næste møde.
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7.

Indsigelser modtaget i Glostrup Idrætsanlæg

RESUME
Såfremt Glostrup Idrætsanlæg har modtaget klager fra brugere/borgere fremlægges de for
Brugerbestyrelsen på førstkommende møde.
SAGSFREMSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg har modtaget skriftlige klage:
a)
Glostrup Idrætsanlæg modtog en mail den 25. februar 2018 fra en kunde som benytter
Glostrup Idrætsanlæg til at spille badminton. Kunder klager over, at de har oplevet ved
ankomst, at blive tildelt en anden hal end den som kunden havde booket og at blive flyttet
fra en hal til en anden midt i et træningspas. Senest kom de til en aflåst hal, til trods for at
de havde booket en bane.
Glostrup Idrætsanlæg har beklaget overfor kunden og tilbudt to træningspas som
erstatning.
b)
Glostrup Idrætsanlæg har i forbindelse med afholdelse af kræmmermarkedet i Glostrup
Idrætspark den 10.-11. marts 2018 modtaget flere mail fra kræmmere som var utilfredse
med manglende fremmøde af kunder til kræmmermarkedet. Kræmmerne giver endvidere
udtryk for at de ønsker stadelejen tilbagebetalt.
Glostrup Idrætsanlæg er i dialog med Torben Kruse, som ejer og driver portalen
Markedsbooking.dk som sælger stadepladserne til Glostrup Idrætsanlægs kræmmermarked,
med henblik på udfærdigelse af et svar til kræmmerne.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At orienteringen tages til efterretning.
BESLUTNING
Orienteringen taget til efterretning.

8.

Fast fordeling af haller og sale 2018-20

Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
RESUMÈ
I henhold til Fordelingsreglerne kan foreningerne hvert andet år ansøge om tildeling af fast
træningstid i haller og sale for den kommende 2-årige sæson.
SAGSFREMSTILLING
I lighed med sidste fordelingsrunde har foreningerne indtastet deres ønsker i
lokalebookingsystemet. Det er muligt at dobbeltbooke, så Fordelingsudvalget efterfølgende
kan se hvor der er sammenfaldende ønsker om træningstid.
Fordelingsudvalget hold møde den 13. februar med henblik på at fordele foreningernes
ønsker om fast tildeling af træningstider i haller og sale for sæson 2018/19 og 2019/20.
Sagen kan ikke afgøres endeligt af Brugerbestyrelsen, da fordelingen skal behandles af
Folkeoplysningsudvalget, som har den endelig beslutningskompetence.
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BILAG
Oversigt over ændringer i forbindelse med fordeling af træningstider
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen godkender forslag til fordeling af haller og sale.
At forslaget sendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.
BESLUTNING
Godkendt.
Sendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling

9.

Fast fordeling af træningstid i svømmehallen 2018-20

Beslutningskompetence: Folkeoplysningsudvalget
RESUMÈ
I henhold til Fordelingsreglerne udarbejder Glostrup Idrætsanlæg hvert andet år et forslag
til fordeling af træningstider i svømmehallen for den kommende 2-årig sæson.
SAGSFREMSTILLING
Der er indkommet ansøgning fra Glostrup Svømmeklub (GSK), Glostrup Triatlon Klub (GTK)
samt Dykkerklubben Vagus Mambila.
På baggrund af de sammenfaldende ønsker til træningstid i svømmehallen, og da Glostrup
Idrætsanlæg ikke kender konsekvensen for foreningen hvis de ikke får den ønskede tid,
indbød Glostrup Idrætsanlæg de tre foreninger, så de selv kunne være med til at komme
med forslag til fordelingen.
GSK har i længere tid ønsket, af få meres vandtid i svømmehallen. GSK mener, at de ikke
haft mulighed for at tilbyde træningstid til unge svømmere i mange år, fordi der ikke er
kapacitet nok inden for den vandtid klubben får tildelt. Derfor søgte GSK træningstid i de
tidsrum som i indeværende sæson har været tildelt de andre foreninger, men var på mødet
indforstået med, at eftersom træningspas ikke har været misligholdt, var det rimeligt at de
andre foreninger skulle beholde deres træningspas.
På baggrund af GSK’s ønske om mere vandtid, har Glostrup Idrætsanlæg anbefalet Center
for Kultur og Borgerkontakt, at de indstiller overfor Kultur- og Fritidsudvalget, at
svømmehallen lukkes for offentlig adgang kl. 18.30 i stedet for kl. 19.30 tirsdage, onsdage
og torsdage. Det vil give foreningerne 4 ekstra baner i 3 timer om ugen, på et for
foreningerne forholdsvist attraktivt tidspunkt.
Hvis Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at udvide foreningstiden, er det
Folkeoplysningsudvalget som har kompetencen til at fordele de nye tider. I praksis
godkender Folkeoplysningsudvalget den fordeling, som blev lavet i samarbejde mellem de
tre foreninger og Glostrup Idrætsanlæg på mødet den 27. februar 2018. Såfremt det bliver
besluttet at lukke svømmehallen en time tidligere for offentlig badegæster tirsdag-onsdagtorsdag, var der enighed om på mødet den 27. februar, at tiden tildeles GSK.
Der hvor foreningerne havde sammenfaldende ønsker, blev fordelingen løst på mødet til
alles tilfredshed. Efterfølgende har Glostrup Idrætsanlæg slettet ønsker som var uden for
Glostrup Fritidscenters åbningstid eller som var placeret i den offentlige badetid.
BILAG
Oversigt over forslag til fordeling
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INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At Brugerbestyrelsen godkender forslag til fordeling af svømmebaner i 2018-2020.
At forslaget sendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.
BESLUTNING
Glostrup Triathlon Klub er ikke tildelt træningspas om søndagen som angivet på bilag. Tiden
fjernes fra oversigten og herefter er fordelingen af svømmebaner godkendt.
Forslag sendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

10.

Forbrugsoversigt – februar 2018

RESUMÉ
Glostrup Idrætsanlæg fremlægger forbrugsoversigt for Brugerbestyrelsen.
SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning for perioden januar til februar 2018
I hele kr.

Glostrup Idrætsanlæg

Korrigeret
budget 2018

Forbrug til
og med
februar
2018

Afvigelse ift.
korrigeret
budget

17%
Forbrugsprocent

(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)

Glostrup Idrætsanlæg
022
023
028
030
050
10,5
10,6
11
12
18
21
24
25
26
30
066
079
200

031090 Glostrup Idrætanlæg
Personale mv.
Kompetenceudvikling
Bygning og udendørsarealer
Administration og markedsføring
Indtægter
Udlejning ekskl. mandskab
Udlejning, mandskab
Udlejning til foreninger
Diverse salg
Motionscentret
Svømmehal
Fordelingskonto
Golf
2v2
Reklamer
Events
IT-pulje
Ledelse og administration

024
038

370016 Ejby 68´s klubhus
Rengøring
Vedligeholdelsesudgifter

11.985.358

2.118.519

9.866.839

17,68%

11.818.944
10.302.231
177.375
2.973.509
418.442
-4.408.954
-808.983
-222.471
0
-50.561
-364.042
-2.730.315
0
-101.123
-40.448
-91.011
-202.245
130.804
2.427.782

2.090.527
1.756.620
83.333
871.225
118.179
-1.086.500
-180.250
-8.900
870
-52.876
-169.552
-603.252
0
-53.690
-4.350
-14.500
-34.608
0
382.279

9.728.417
8.545.611
94.042
2.102.284
300.263
-3.322.454
-628.733
-213.571
-870
2.315
-194.490
-2.127.063
0
-47.433
-36.098
-76.511
-167.637
130.804
2.045.503

17,69%
17,05%
46,98%
29,30%
28,24%
24,64%

166.414
151.786
14.628

27.993
27.993
0

138.421
123.793
14.628

16,82%
18,44%
0,00%

17,11%
0,00%
15,75%
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Forbrugsprocenten bør forholdsmæssigt være 16,67 % pr. 28.2.2018. Der er således et
merforbrug på 1,01 %. Dette afspejler et øjebliksbillede på opgørelsestidspunktet.
INDSTILLING
Glostrup Idrætsanlæg indstiller:
At forbrugsoversigten tages til efterretning.
BESLUTNING
Taget til efterretning

11.
-

Intet

12.
-

Orientering fra Administrationen

Sommerplan for maj/juni i Glostrup Idrætsanlæg betyder ændring af åbningstiderne.
Foreningerne er orienteret.
Der blev orienteret fra opfølgningsmøde med brugerne i Hvissingehallen den 20. marts

13.
-

Orientering fra formanden

Orientering fra øvrige

Tommy Karlsson nævnte, at der på GSI mødet blev udtrykt utilfredshed over
aflysninger/flytninger af brugere i Glostrup Idrætspark. Optages som punkt på næste
møde.

10

