REFERAT FRA BM ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018
I MØDELOKALE 2 I LILLERØDHALLERNE KL. 17.00

I mødet deltog Lars E. Rasmussen (LER), Jesper Andersen (JA), Anders
Garm (AG), Lars Eckeroth (LE) og Ole Rasmussen (OR), referent.
1. Referat fra sidste møde.
Referat fra BM 2/2017 den 11. oktober 2017 er udsendt 16. oktober 2017 og ligger på Dropbox.
Godkendt. Der hænges bat op til almindligt brug i hal 4 op udvendigt på skabene i batholderen,
som aftalt med Kai Run, Allerød kommune.
2. Sager til behandling.
2.1. Halfordelingsplan 2018/2019.
LER udarbejder formulering til forelæggelse på Brugerrådsmødet den 1. marts 2018.
2.2. Brugerrådet for funktionsperioden 2018-2021.
Brugerrådet for Lillerødhallerne for funktionsperioden 2014-2017 har fremsendt Orientering til Kultur- og
Idrætsudvalget (KIU) for 2017.
ABTKs prioritering af de fremførte forslag og ønsker.
Deciderede skader i hallerne eller teknisk udstyr, der er brudt ned, forventes umiddelbart
udbedret.
Rådighedsbeløb for Brugerrådene fastsættes på basis af en forventningsafstemning og til
fleksibel anvendelse i funktionsperioden.
Høj prioritet har
 løsningen af badmintonsituationen i forhold til anvendelse af gymnasiehallen, og
indretning af hal 2, således at hallen også kan benyttes til badminton, som de øvrige
haller.
 ønsket om skærmvægge eller døre, der automatisk lukker, foran omklædningsrum, så
der kan bades uden frit indsyn.
Allerød Bordtennisklub har erfaringer fra store arrangementer gennem mange år og må
konstatere, at de tekniske installationer er uhensigtsmæssige og forældede og bør
moderniseres, således at de kan betjenes af brugerne direkte uden medvirken af tekniske
servicemedarbejdere.
Allerød Bordtennisklub støtter i øvrigt Brugerrådets prioritering af ønsker og forslag.
2.3. Fælles klubarrangement i Lillerødhallerne.
Taget til efterretning.
2.4. Ændringer i ABTKs vedtægter.
Da der ikke aktuelt foreligger den fornødne viden som grundlag for at foreslå ændringer må ændringsforslag
forelægges på GF 2019, eller hvis det skønnes nødvendigt på en ekstraordinært GF i løbet af 2018.
I forbindelse hermed bør der ske en tilpasning af vedtægternes regler om valg til bestyrelsen. Disse regler er
ude af trit med den måde valgene faktisk foretages på, særligt fordi der har været valg, hvor det/de valgte
bestyrelsesmedlem har taget forbehold i forbindelse med valget, forbehold, der ikke harmonerer med
vedtægterne. Af ordensmæssige grunde bør reglerne beskrive den faktiske måde bestyrelsesmedlemmerne
vælges på.

2.5. Evaluering af de arrangementer Allerød Bordtennisklub deltager i.
2.5.1. Evaluering af deltagelse i Aktiv Fritid den 18. august 2017.
På BM 11. oktober 2017 blev konkluderet, at deltagelsen forløbet positivt og Allerød Bordtennisklub vil
fortsat gerne deltage som et led i et fællesarrangement med Lillerødhallerne og de øvrige klubber, under
forudsætning af den nødvendige bistand fra halmedarbejderne.
2.5.2. Evaluering af Klassekampen den 26. august 2017.
På BM blev konkluderet, at det er stressende, men en stor positiv oplevelse, at deltage i Klassekampen, og
Allerød Bordtennisklub vil fortsat gerne deltage i Klassekampen.
2.5.3. Evaluering af 2 mands holdstævnet 6.-7. januar 2018.
Planlægningen, indretningen og opstillingen – det almindelige praktiske arbejde i anledning af det årligt
tilbagevendende store bordtennisarrangement - foregår stort set problemfrit i et positivt samarbejde mellem
halmedarbejderne, caféen, klubberne i Lillerødhallerne og Østsjællands Bortennis Union.
Men vedrørende den overordnede arbejdstilrettelæggelse er der tilsyneladende
sket ændringer i bemandingen og betjeningen med tekniske servicemedarbejdere og brugerne er
ikke præcist informeret eller instrueret eller inddraget.
Den overordnede arbejdstilrettelæggelse har tilsyneladende som målsætning, at betjeningen af
hallerne overgår til brugernes selvbetjening. Det kræver information, instruktion og at hallerne er
teknisk indrettet til selvbetjening.
Hallerne er ikke tekniske indrettet til selvbetjening. Der er ingen ensartethed i de tekniske
installationer i alle haller. Der er uensartet lys/tændingsforhold i hallerne. I nogle haller tændes
lyset automatisk i andre tændes lyset med kontakter. I en hal er lysreguleringen anbragt i det
aflåste TSM-kontor, som brugerne ikke har adgang til. Nøglesystemerne er uensartet i hallerne,
og brugerne har ikke adgang til nøgler til alle rum i hallerne, heller ikke til de rum, der er
nødvendige f. eks. for lysregulering.
Der er herudover tale om et efterhånden gammelt teknisk udstyr, der ikke er velfungerende, f.
eks. mikrofon- og højttaleranlægget, som ikke fungerer selvstændigt i alle haller og ikke kan
bringes til anvendelse samtidig i alle haller. Anlægget er nedslidt og forældet med stor
driftsusikkerhed, som kræver teknisk betjening. Det gør det vanskeligt at afvikle større
arrangementer i hallerne uden problemer, og det giver naturligvis anledning til ærgrelser både
hos de faste brugere og hos de besøgende idrætsudøvere.
Der er anskaffet informationsmonitorer, men de kan ikke betjenes af brugerne.
Der er andet teknisk udstyr som kræver teknisk betjening, særligt varmeanlægget.
Derudover skal der undertiden skaffes materiel andre steder fra, f.eks. podier, som brugerne
hverken kan transportere rundt eller stille op.
Endelig er der forhold i hallerne, som nødvendigvis kræver teknisk betjening simpelthen af
sikkerhedsmæssige grunde, f.eks. nedtagning af de store net bag håndboldmålene.
Den overordnede arbejdstilrettelæggelse sker tilsyneladende som en standard, der ikke er
tilpasset eller fleksibel i forhold til individuelle forhold i forbindelse med de enkelte
arrangementer.
Allerød Bordtennisklub meddeler ØBTU, at man gerne vil være vært for 2 mands
holdstævnet 2019. Samme orientering gives til kommunen med påpegning af de
foran anførte kritik punkter.

2. 6. Nøglebrik – principper.
Det er bestyrelsen der beslutter, hvem der kan få nøglebrikker. Det understreges at
nøglebrikkerne er personlige. LER tjekker status vedrørende hvem, der har fået udleveret
nøglebrikker.
2.7. Bookning.
Giver stadig anledning til store problemer og er ikke reelt funktionsdygtigt med de problemer
for halanvendelsen, dette indebærer.
3. Orientering.
3.1. Formanden, kasserer, seniorer og ungdom.
Fremgår af de enkelte dagsordenspunkter til GF. Intet yderligere.
3.2. Brugerrådet
P-plads. Der er nu gode og tilfredsstillende parkeringsforhold, men der udestår udjævning med grus og
fjernelse af de nedgravede kabler/rør
Synliggørelse af hallerne og faciliteterne.
Kontorlokale fælles med Lillerød Gymnastik
4. Drøftelse af GF 7. februar 2018.
Dagsordenen gennemgået.
5. Eventuelt.
Intet.

