
VA – Afdeling 10, Hyldespjældet 
 

Referat fra mødet med brugerne af motionsrummet 
 

Afholdt tirsdag d. 7. februar 2012 kl. 18:00 
 

1. Regler for motionsrummet 
 

Reglerne er blevet lavet af de brugere som har startet de forskellige aktiviteter og efterfølgende godkendt af 
afdelingsbestyrelsen. 
 

Jan mente at det er godt med regler, men de skal også håndhæves, det gælder bl.a. rengøring efter brug. 
 

MJE fortalte lidt om låsesystemet i motionsrummet, men man kan ikke se hvem der har været i rummet. Selve 
dørlåsen, som er slidt, har ikke som sådan noget med det elektroniske system at gøre. 
 

Motionscyklen er blevet ødelagt.  
 

VH orienterede om et kommende nyt adgangssystem til vaskeriet, det kunne evt. kobles på adgang til 
motionsrummet også. 
 

NR fortalte at der var en lille problematik i, at motionsrummet bliver benyttet efter kl. 21, hvilket er generende for 
dem som bor ovenover. 
 

Det ville være godt med et nyt adgangssystem, koblet sammen med vaskerisystemet, så man kan se hvem der 
bruger kortet. Der var en generel holdning om at der ikke var de store problemer. 
 

2. Rengøring 
 

Forslag om en kombiløsning, hvor brugerne rydder op og gør rent efter sig, og så der foretages noget 
”hovedrengøring”. Brugerne holder selv maskiner rene. Almindelig rengøring 1 gang ugentligt. 
 

VH foreslog, at der ansøges om et beløb til forskellige ting til motionsrummet, f.eks. desinfektionsmiddel og 
rengøringsartikler m.m. 
 

3. Brug og anvendelse 
 

Problemer med at børn rent faktisk har adgang fra bordtennisrum til motionsrummet. Der skal opsættes noget net 
der beskytter lysstofrør mod boldspil. 
 

Mulighed for at aflåse mellem bordtennis og motionsrummet, der var nogle der mente det ville være en god idé at 
unge mennesker i 13-15 års alderen fik mulighed for at spille bordtennis. 
 

Forslag om brug af bordtennisrummet giver adgang, hvor forældre har flere børn med i bordtennisrummet, eks. ved 
børnefødselsdage. Dette skal naturligvis formuleres på en ordentlig måde, evt. med tidspunkt og aldersgruppe. 
 

4. Nøgleudlån 
 

Udlevering af nøgler til motionsrummet sker via ejendomskontoret. Nøgle til bordtennisrummet sker normalt fra 
nøgleudlånerne, dette er der problemer med pt. 
 

I øjeblikket er der problemer med systemet, og få de nye nøgler til at fungere. Der ligger 15 nøgler på 
ejendomskontoret og vi har 8 på venteliste, men MJE kan ikke åbne nøglerne i systemet. 
 

Hvis der kommer et nyt låsesystem, så stopper nøgleudlåningssystemet. 
 

Hvad angår økonomien i det nye adgangssystem, så er det afdelingsbestyrelsens opgave enten at finde pengene i 
det nuværende budget, eller søge hos beboermødet. Det vil afdelingsbestyrelsen tage stilling til på det 
efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde. 

 
Hvad angår tidsrummet, var der enighed om at der ikke er adgang for børn efter kl. 20. 
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