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kl. 17:00 i Maglegårdsbadet
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1. Konstituering af det nye Brugerråd.
Formand: Donald
Næstformand: Mogens
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 12. januar 2016. Godkendt
3. Sikkerhed og sundhed i Badene.

+

2 gange fækalt uheld siden sidste møde. 22/1 og 12/3. Lukket i 24 timer. Der er i weekenderne
flest kunder. Og det påvirker desværre rigtig mange. Vi gør meget for at informere de offentlige
brugere via hjemmesiden, facebook og med opslag i badene. Samt mundtligt når kunderne går
ind.
Politiet på besøg, de skal godkende vores klatrevæg og rutsjebane 1 gang om året. De tjekker også
op på livreddernes prøver, evakueringsplaner og brandalarmeringsplaner.
Eurofins, som kontrolleres Roskilde Badenes hygiejne og vandkvalitet på kommunens vegne 1
gang om året har ligeledes været på besøg. Vi afventer den endelige rapport, men meldingen fra
badene er at det er mindre ting der påtales.
Livredderprøverne bliver afholdt samlet over 3 dage. Det blev sidst gjort i marts 2016.
Peter informerer om den skærpning vi har i gang ifht. livreddernes bevågenhed.
Der bliver spurgt til babyer og om man kan gøre mere for at forhindre fækalt uheld. Der bliver talt
om hvorvidt man evt. kan tilbyde brugerne/babyerne en slags cykelbuks. Peter fortæller at de
bruger dem i Nakskov, og har samme antal uheld som os.
Donald spørger til hvad proceduren er hvis der sker alvorlige uheld. Den nuværende plan vil i den
kommende tid blive gennemgået og evt. justeret.

4. Orientering fra badene.
Økonomi. Flot overskud på ca. 440.000 kr. fra 2015
Da Roskilde Badet var lukket fik man et underskud på 2.300.000 kr. og efterfølgende blev der aftalt
en afviklingsplan med kommunen.
Ifb. med 5. års gennemgang skal der repareres en række fliser og andet. Vi holder lukket d. 25-2627. juli 2016. Her vil der være intern uddannelse for vores livreddere på vagt.
Trivselsundersøgelsen 2015: alle medarbejdere har udfyldt et skema på nettet. Efterfølgende har
vi afholdt 3 møder, hvor undersøgelsen er blevet gennemgået. Der var følgende emner som der
er/skal følges op på. Vagtplanen, rengøringsplanen og kommunikation internt.
Ændrede åbningstider: Peter orienterede om at Roskilde Badet åbner kl. 11.00 i stedet for kl.
10.00 pga. stor efterspørgsel på aktivitetshold.
Anne tog det op med om Roskilde Badet konkurrerer mod foreningerne, når de tilbyder
holdaktiviteter i vand. Peter forklarede at Roskilde Badet primært laver aktiviteter om
formiddagen, og tilbyder aktiviteter foreninger ikke tilbyder.

5. Nyt fra Brugerråd og foreninger
Jeppe fortæller at låsning af dørene er en udfordring på Sct. Jørgensbadet.
Peter fortæller om planer i fremtiden ifht. nyt og opdateret låsesystem

6. Status ny svømmehal.
Hovedprojektet kommer den 25/4, og efterfølgende afsluttes prækvalificeringen. Hen over
sommeren regner de prækvalificerede firmaer på opgaverne, og sidst i august skal tilbuddene
vurderes og vindere udvælges. Herefter går kontraktforhandlinger i gang. Efter en
forberedelsesperiode hvor arbejdspladsen anlægges tages 1. spadestik.

7. Evt.
8. Næste møde: tirsdag d. 13/9 kl. 17:00 – 19.00

