19. dec. 2018

Kære alle,
Vi vil starte med at ønske alle vores brugere en
Rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
Vi glæder os til at se jer alle igen i 2019.
Vi har lavet et lille fælles infobrev om hvad der er sket og vil ske i fremtiden.










Islevbadet har fået kvindesvømning igen om lørdagen og der er et pænt fremmøde. Der har været/er
nogle problemer med brusevandet, som der arbejdes meget hårdt på at få bragt på plads.
Espelunden har vi fået renoveret Stadionbanen, med et helt nyt græstæppe, drænsystem og
vandingsanlæg og kunstbane 2 har der været reparation på den halvdel hvor der stod vand. Arbejdet
er ikke helt som vi forventede, da der ligger meget granulat på banen, dette har firmaet lovet at gøre
noget ved i februar- marts, når der er blevet kørt noget tid på banen med slæbenet osv. da de mener
at det er dette der skal ske, for at få granulat helt ned i banen.
Rødovre Skøjte Arena har fået lavet varme og ventilation i burgangen, samt i depoter langs med
omklædningsrummene. Der skulle være kommet en ny ismaskine midt i december, men denne er
udskudt til starten af januar uge 1./2. Rødovre Skøjte Arena har fået nyt navn under RMB
elitekampe, der er indgået en sponsoraftale så den i disse tilfælde hedder Rødovre Centrum Arena.
Rødovrehallen har fået den længe ventet elevator/lift i forhallen, til stor glæde for kørestole
hockeyspillerne og mange andre gangbesværet borgere. Der er kommet nyt flot navn på baldakinen,
så de gamle skæve bogstaver er blevet udskiftet med nye.
Rødovre Stadionhal/ler her har vi de sidste måneder, arbejdet på renoveringsprojekt af
omklædningsbygningen. Det er blevet besluttet at rive de gamle ned og opføre helt nye
omklædningsrum. Dette projekt, som ligger nu bliver godt og man forventer at starte op i løbet af
februar, med at få omklædnings pavillonerne på plads, og det, der skal være på plads, inden man
begynder nedrivningen. Der bliver 6 rum som i dag, samt et stort dommeromklædningsrum, som kan
bruges ved spidsbelastninger, så det bliver godt. Vi skal opfordre klubberne til at melde ud til sine
medlemmer, at det under byggeperioden, måske bliver lidt sammenpresset, hvorfor vi beder om
forståelse, det skal nok blive godt når vi er færdige.
Tennis har haft en god varm tør sommer, så der har været gang i banerne. Vi er også blevet færdige
med de to minitennisbaner, samt yderligere en bane, hvor der er opsat en ny slå mur, denne kan også
bruges til minitennis i visse tilfælde.
Med venlig hilsen
Idrætssekretariatet

Skulle der være nogen, som har indlæg til denne infoside, er man meget velkommen til, at skrive dette til
Sekretariatet på: e10015@rk.dk eller aflevere det på Sekretariatets kontor 1. sal i Rødovrehallen

