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Dagsorden:
1. Velkomst
2. Igangsættelse af udviklingsprojekt på Nandrupsvej
3. Midlertidig placering af streetfodbolds baner. Behandling og
beslutning vedr. dette.
4. Eventuelt

1. Velkomst
Søren Burchall bød velkomme og der var en præsentationsrunde.
Især velkommen til Philip Sakskilde der er FA2000 nye repræsentant i
brugergruppen.

2. Igangsættelse af udviklingsprojekt på Nandrupsvej
Søren Burchall fortalte kort om de tiltag der var sket gennem tiden.
Fra etablering af kunstgræs tilbage i 2010 og forventet levetid på et
sådan er ca. 10 år. samt de tanker der en gang lå vedr. udvidelse af,
VUC, dengang kaldet VUF.
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Endvidere oplyste Søren at han havde undersøgt mulighederne
m.h.t. at få nedlagt bunkerne og kunne oplyse at det ville ligge på et
pris leje mellem 300.000 til 600.000 kr. for nedrivning og
bortskaffelse.
Kasper forespurgt til om der forelå nogens beløbsramme på dette
udviklingsprojekt og dette var ikke tilfældet.
Alle indkommende tiltag vil blive bearbejdet af en arkitekt til et
visionært projektet.
Der var derfor enighed om at der skulle tænkes alt og alle ind i
projektet og derefter kunne man udtage elementer for evt. senere
udførelse efter prioritering.
Tilgangen til projektet m.h.t. øvrige bruger, ville FIU ikke være
afvisende overfor, hvis dette kunne være med til at fremme
projektet og skulle det være tilfældet vil det være noget
brugergruppen ville blive inddraget i.
Der var enighed fra FRK og FA2000 om at der var brug for mere
kunstgræs på anlægget, men at det også er vigtigt at kigge på hvem
der bruger anlægget og hvordan kan vi udnytte det bedre, men også
se på hvordan ønsker vi afvikle stævner o. lign. fremadrettet.
Der var derfor et ønske om at få fremsendt en målfast tegning over
matriklen. Sanne sørger for at den vil blive fremsendt snarest.
Søren understregede vigtigheden i at øvrige faciliteter, som
omklædning og opholdsrum, depotrum og styrketræningsrum og
andre træningsredskaber også blev tænkt ind. FRK klyngemaskine
hvordan kommer den i brug i følge det kommende projekt, kunne
det f.eks. være en helt ny placering på en andet underlag.
Tidsplanen for dette projekt blev besluttet at det skulle ligge klar i
maj 2019.
Første deadline blev derfor fastsat til at være 25/2-2019, hvor
brugergruppen skulle fremkomme med deres projektforslag, som vil
blive fremsendt til rådgiver. Det er FIU tilknytter rådgiveren til at se
på materialet.
I den mellemliggende tid er det vigtigt at vi forsat udvikler.
FIU arbejder i øjeblikket på en mindre rokade, der ville bevirke at vi
næsten fra dag til dag ville kunne opfylde et af de ønsker der er
fremsendt af FRK til IU om mulighed for etablering af et mindre
vaskeri på Nandrupsvej. Der blev dog understreget at FIU ikke driver
vaskeri, men at FIU, hvis muligt, stiller et rum til rådighed.

Vedr. ønske om indendørs styrketræningsrum, er der nu kommet en
åbning vedr. en evt. placering af en pavillon hvor musikcontainerne
står, da det ikke længere er musikhøjskolen selv der gør brug af dem.
Sanne undersøger hvor meget musikcontainerne realt bliver brugt.
3. Midlertidig placering af streetfodbolds baner. Behandling og
beslutning vedr. dette.
Søren fremlagde ideen med at udnytte hockeybanen samt det
fritliggende asfaltarealet til streetfodbold i den mellemliggende
perioden.
FRK udtrykte sin frygt for, at dette ville blive en permanent placering
til streetfodbold og at dette ville begrænse en videre udvikling af
hele anlægget.
En enig brugergruppe besluttede, at der midlertidigt kunne etableres
streetfodboldbaner, dog med det forbehold, at det på ingen måder
kunne blive en begrænsende faktor for udviklingen m.h.t.
helhedsplanen for anlægget.
Der blev derfor også besluttet at fordelingen af omklædningsrummene, følger fordelingen af kunstgræsbanen.
Brugergruppen havde også fokus på evt. naboklager i forbindelse
med streetbanerne, men dette er også et stort fokus punkt hos FIU.

4. Eventuelt
Der er blevet konstateret varmt vand i udendørshanen.
Sanne tager straks kontakt til håndværker, for at få problemet løst.
Der blev omtalt et depotrum på bagsiden, som FRK og FA2000 mente
havde tilhørt CBS sport, men at det var aflåst.
Sanne klipper derfor låsen og efterfølgende udarbejder en oversigt
hvem der råder over hvilke depotrum på anlægget.

Referent
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Vejledende angivelse af dimensionerne på anlægget og den nuværende kunstgræsbane.

