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GLADSAXE KOMMUNE 
Kultur, Fritid og Unge 
15. marts 2016 
Pia Bagger 
 
 

Referat fra møde 2. marts 2016 om omklædningsforhold for VB1968. 
 
Baggrund for mødet:  
VB 1968 har sendt skrivelse vedr. byggeri af ny omklædnings- og badefacilitet ved klubhuset, da 
tidsperioden for tilladelse til de opstillede container, er udløbet. 
 
I mødet deltog:  
Formand for VB 1968 Jørgen Franck (JF) og idrætskonsulent Pia Bagger (PB). 
 
JF orienterede om, at tilladelsen til opstilling af bade- og omklædningscontainerne er udløbet. 
Der er opnået dispensation, men JF er ikke bekendt med hvor længe. Containerne er opstillet af 
boligselskabet og vedligeholdes af samme.  
 
PB kvitterede for modtagelse af klubbens ønske. Der er flere forhold, der skal ses på: 
 

 Det er boligselskabets grund, hvor både containere og klubhus står, og det betyder, at 
der skal indgås aftale mellem kommunen eller klubben og boligselskabet. 

 

 Klubhusets tilstand.  
 

 Der er også en økonomisk udfordring, da der ikke i nuværende budget er afsat midler til 
løsning af denne opgave.  

 

 Endelig er der problemstilling med boligselskabets dispensation fra indsendelse af bud-
get for aktiviteter, der ikke kun henvender sig til beboerne (bekendtgørelsen om sideak-
tiviteter i almennyttige boligselskaber).  

 
PB nævnte, at det ikke umiddelbart giver mening at opføre noget nyt ved siden af noget gam-
melt og tilmed på privat grund. PB foreslog derfor JF at finde løsninger på de praktiske ting om-
kring omklædning og bad for klubbens hold i nuværende sæson og efterfølgende sæsoner – med 
og uden containerne. PB forestiller sig, at hvis der kan afsættes midler til en omklædnings- og 
badefacilitet på sigt, så bør den tænkes ind ved Skovbrynet Skoles boldhal, hvor der er 4 om-
klædnings- og baderum.  
JF har efter mødet oplyst, at han gerne vil operere med en plan A, deres fremsendte forslag og 
en plan B, facilitet ved skolen. 
 
PB nævnte, at det er muligt at få ekstra rengøring i weekenden f.eks. mellem lørdag og søndag 
på Skovbrynet Skole. Det skal også koordineres med Bagsværd Badmintonklub, Værebro IF og fra 
august 2016 også med Værebro Basketball Klub. Denne del skal FIG tage sig af sammen med 
lokalebookingen. 
 
JF orienterede om, hvordan klubbens hold kan spille kampe i denne sæson, og hvor der kan klæ-
des om og bades- se nedenstående oversigt.  
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JF nævnte, at AB Skovdiget har givet tilladelse til afvikling af nogle kampe i denne sæson på 
kunstgræsbanen (ud over træningstid). Dette er dog uden omklædning.  
I klubhuset er der et omklædningsrum med 4 brusere og et uden brusere.  
Det er kapaciteten, når containerne fjernes. 
 
Oversigt over kampafvikling: 
 

Hold Ugedag Facilitet Bemærkning 

1. holdet lørdage Skovbrynet Skole til 
udehold.  
Containere og klub-
hus til eget hold og 
dommere. 

FIG koordinerer med 
andre brugere og i 
forbindelse med loka-
lebooking i forhold til 
rengøring 

2.-3. holdene lørdage Containere og klub-
hus til udehold og 
eget hold og domme-
re. 

 

4.-5. holdene onsdage AB Skovdiget, kunst Hver anden uge uden 
omklædning 

2 Old boyshold I løbet af ugen Containere og klub-
hus til udehold og 
eget hold og domme-
re. 

 

2 senior 8 hold I løbet af ugen Containere og klub-
hus til udehold og 
eget hold og domme-
re. 

 

U-11-U16 hold I løbet af ugen Containere og klub-
hus til udehold og 
eget hold og domme-
re. 

 

Børnehold I løbet af ugen Containere og klub-
hus til udehold og 
eget hold og domme-
re. 

 

Pigehold I løbet af ugen Klæder om hjemme-
fra 

 

 
 
Vi besluttede: 
JF kontakter boligskabet med ønske om forlængelse af containernes opstilling frem til midt ok-
tober 2016.  
 
PB kontakter afdelingsbestyrelsen med problemstilling i forhold til bekendtgørelsen. 
 
JF kontakter FIG vedr. brug af omklædningsrum på Skovbrynet Skole og FIG’s koordinering med 
øvrige brugere. Afledt heraf kontakter FIG lokalebooking i forhold til evt. ekstra rengøring mel-
lem lørdag og søndag i forbindelse med kampe. 
 
PB giver klubbens henvendelse og dette referat videre i Børne- og Kulturforvaltningen. 


