REFERAT FRA MØDE 1/2017
8. FEBRUAR 2017
I mødet deltog Lars E. Rasmussen, Brian Albrecktsen, Anders Garm
og Ole Rasmussen (referent). Afbud fra Jesper Andersen.
Udsendt11. februar 2017.
1. Referat fra sidste møde.
Beslutning: Brugerrådet for Lillerødhallerne bedes om, at retter henvendelse til kommunen om
deltagelse i Aktiv Fritid 2017 vil kunne finde sted på samme måde som i 2016.
2. Sager til behandling.
2.1. Drøftelse af GF 10. februar 2016 kl. 19.00.
Beslutning: Materialet til GF godkendt.
2.2. Brugerrådets samlede resultat af overvejelser og konklusioner fra en at Brugerrådet
nedsat arbejdsgruppe til drøftelse af halfordelingen, men med udvidelse af temaet til alt hvad
der vedrører vilkårene for idrætsklubberne i Allerød Kommune.
Besluttet at OR får mandat til at give udtryk for ABTKs holdinger.
2.3. Beslutning om halfordelingen i Lillerødhallerne for sæson 2017/2018.
Beslutning: ABTK skriver til Brugerrådet og foreslår en udvidelse af haltiden for ABTK onsdag kl.
16.30-19.00 og haltid hver lørdag kl. 10.00-14.00.
2.4. Nye regler om lån og leje af kommunens lokaler.
Beslutning: ABTK støtter Brugerrådets høringssvar.
2.4. Brugerrådets orientering til Udvalget for Kultur og Idræt.
Beslutning: Orienteringen skal være konkret og omfatte forslag til montering af badmintongrej i
håndboldhallen og undersøgelser af mulighederne for at mødelokalet indrettes med mulighed for
opdeling i 2 mindre mødelokaler.
ABTK støtter Brugerrådets ansøgning om overførelse af Brugerrådets restrådighedsbeløb til 2017
for sammen med rådighedsbeløbet for 2017 at kunne finansiere de aktiviteter arbejdsgruppen
vedrørende halanvendelsen er enige om.
Pkt. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 ikke drøftet særskilt, men drøftet i
relevant omfang under drøftelserne af pkt. 2.1.
7. Næste møde. Fastsat til mandag den 20. februar 2017 kl. 18.30 i Lillerødhallerne af hensyn til
Brugerrådsmødet den 23. februar 2017. Aflyses hvis der ikke er nye temaer til drøftelse på
Brugerrådsmødet end de på BM foreliggende.
8. Eventuelt. Intet.
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