Vedrørende: Brugermøde vedr. etablering af omklædningsrum
Dato:

18. januar 2018

Sted:

Avedøre Stadion

Deltagere:

Kim Holm, Avedøre IF
John Jønsson, Avedøre IF
Flemming Pedersen, Avedøre Stadion
Jan Friis, FC Hvidovre
Jan Rasnis, FC Hvidovre
Henrik Strand, Center for Trafik og ejendomme
Kent Pedersen, Arkitekt
Rosenhøj Boldklub havde ikke mulighed for at være tilstede,
men har afgivet en skriftlig kommentar, se nederst i referatet.
Referent: Jette Hansen, Hvidovre Stadion,
Henrik Strand, projektleder Hvidovre Kommune, bød
velkommen og orienterede om, at der er stor interesse for
brugernes holdning til projektet.
Samtlige deltagere bakkede 100% op omkring projektet og
den tilsendte skitse, og tilkendegav at de er meget glade for
at de bliver hørt.
Rosenhøj Boldklub, der ikke havde mulighed for at være
tilstede har skriftligt tilkendegivet deres støtte til projektet
”Det er et fint forslag, som vi godt kan bakke op”.
Kent Pedersen, arkitekt og rådgiver, gennemgik projektet.
Brugerne kommenterede herefter det fremsendte
skitseprojektet og stillede uddybende spørgsmål. Der er
primært tale om spørgsmål og kommentarer af lavpraktisk
karakter.
Spørgsmål og kommentarer blev besvaret og/eller noteret af
rådgivende arkitekt og projektleder i løbet af aftenen.
Der var følgende kommentarer efter præsentationen:

Kim Holm:4 brusere er fint
Kent Pedersen:Gulvslebetbeton og fliser i baderum
John Jønsson: Hvordan er afstanden til den gamle bygning?
Jan Ranis: hvordan med bænke i midten af
omklædningsrummet, med mulighed for flere spillere?
Jan Friis: Hvad med alarm og overvågning?
John Jønsson: Brikker i stedet for nøgler?
Jan Friis: hvad med brusere?
John Jønnson: forhåbentlig de samme som vi lige har fået
skiftet til i den gamle bygning?
Jan Friis: Husk tilstrækkeligt med stikkontakter i
omklædningsrummene.
Kent Pedersen: Akustik bliver justeret med træbetonplader i
loftet
Jan Friis: opvarmning bliver det gas, indtil fjernvarmen
kommer derud?
Bare der er tilstrækkelig med varmt vand
Kent Pedersen: der bliver knager over bænkene
Henrik Strand: boldbure i boldrum.
Kim Holm: det er vigtigst at bygningen bliver etableret, så må
vi se på løsøre senere, alt efter hvad der er råd til.
Kent Pedersen: Skal der være støvlevask? Deltagere: Ja,
det er en god ide
Kent Pedersen: Rengøringsrum?
Deltagere: Vigtigt da det bliver for besværligt at flytte
rengøringsvogne fra gl. bygning til ny bygning.
Kim Holm: Ærgerligt at omklædningsfaciliteterne bliver
droppet i FC Hvidovres klubhus, men dejligt at der sker
noget nu.
Jan Friis: Hvad er tidsplanen?
Henrik Stand: Vi tilstræber at det bliver færdigt primo 2019
John Jønsson: Vandhane til fyldning af drikkedunke, se evt. i
de gamle omklædningsrum, hvor der er haner i baderummet.
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Jan Friis: Er problemet med skovbyggelinien løst?
Henrik Strand: jeg undersøger det.
Generelt: vedr. placering
Mest hensigtsmæssigt, at den nye bygning kommer til at
ligge parallelt med den gamle bygning, med mulighed for at
etablere en mellemgang mellem den gamle og nye bygning,
og mulighed for - på sigt evt. at udvide - med flere
omklædningsrum eller et taktikrum.
Gerne option med parkeringspladser
Rosenhøj Boldklub har afgivet følgende skriftlige kommentar
”Det er et fint forslag som vi godt kan støtte op omkring. Vi
går udfra at det stadig er planen, at der anlægges gangsti og
lys?
Har arkitekten taget højde for, om det ville være muligt, at
man på sigt ville kunne opfører et glasparti, som kobler de to
bygninger og som kunne danne et slags opholdsrum?”
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