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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra februar 2015
Formanden bød velkommen, og en speciel velkomst til Mette som er ny repræsentant for RIU i
stedet for Connie
Referat og dagsorden blev godkendt.
Mødedeltagerne præsenterede sig selv for Mette.

2. Sikkerhed og Sundhed i Badene
Lamper er lige skiftet i Roskilde Badet. 16 stk i alt. Lamper i Maglegårdsbadet blev skiftet d. 8 maj.
Dem der blev sat op for nylig, var desværre ikke gode nok. Det er firmaet bag lamperne der har
lavet en fejl, som nu er rettet. Nu venter vi på tilbagemelding ifht. om de lever op til kravene, med
ordentlig belysning under vandet.
Vandprøverne i alle bade er rigtig fine. Det skyldes ikke mindst den kælderansvarlige Lasse.
Ventilationen i Maglegårdsbadet er blevet bedre og tilbagemeldingerne er indtil videre rigtig gode.
Vi venter nu på at se hvordan det går henover sommeren, hvor det tidligere har skabt størst
udfordringer.

3. Orientering fra Badene











Roskilde Badet vil blive lukket i uge 28-31. I alt 4 uger i juli. Maglegårdsbadet bliver åbnet i
stedet for med samme åbningstider. Plan for PR, vagtplaner og hele praktikken omkring det
er undervejs.
Fordeling af svømmetider for sæson 15/16 og 16/17 har for første gang været gennem
Interbook. Fordelingen for skoler er på plads og de vil få godkendt deres tider i uge 21.
Fordeling for foreningerne lader vente en smule på sig, da der lige nu ligger en politisk sag
til høring i folkeoplysningsudvalget, hvorefter den skal på KIU i starten af juni. Det handler
om at Viby svømme klub skal ind i Roskilde Badene og have tildelt tid. Man har så skrevet
en sag der handler om at få Lysholmbadet gjort til et delvist foreningsbad for at skabe flere
tider til foreninger men samtidig bevare udvalgte dage til offentlig svømning. Afklaring på
alt dette her ligger efter KIU’s møde i juni. Foreningerne vil få besked om deres tider
umiddelbart herefter. Peter arbejder også på at man godkender de kommende sæsoner til
2 ½ år i stedet for kun 2 år, da det kommer til at afhænge af hvornår den nye fordeling for
ny svømmehal bliver sat i værk.
Belægningsgrad og optælling for foreningerne i de kommende sæsoner har været oppe og
vende. Der vil blive udarbejdet en sag hvor man anbefaler at reglerne skal laves om til at
kontrollen foregår via stikprøvekontroller fra Roskilde Badene, i stedet for at hver enkelt
træner hver ½ time skal tjekke sit eget hold. Vi mener også man vil kunne rykke hurtigere
ud hvis det viser sig at nogle foreninger ikke udnytter bassinet optimalt. Det vil også gavne
for andre hold eller klubber.
Personale: Lasse ansat som tekniker. 2 livreddere er stoppet i Magle. 2 nye ansatte.
Kommunikation/innovation: Facebook er godt oppe og køre og virker godt. Ny hjemmeside
er på vej og klar lige om lidt.
Kurbadsaften d. 27 marts gik super godt. Næste gang er d. 11 september. Pias badstue
kører igen i Sct. Jørgens badet.
Brugerrådet får tilbudt at få taget billede til hjemmesiden. Det vil blive taget ved næste
møde.

4. Orientering fra Brugerne.
Der er ikke noget nyt fra brugerne

5. Roskilde Badene og krav i 2017
Efter gennemgang af alle badene af Teknologisk Institut og den tekniske afdeling i kommunen, i
forbindelse med kravene pr. 1. juli 2017 kan det konstateres, at Roskilde Badene efter nogle små
justeringer bl. a. en større hovedcirkulationspumpe i Maglegårdsbadet, levet op til de nye krav.
Peter omtalte de krav der er til fækalieforurening i bassinvandet. De skaber store udfordringer
rundt om i landet, og Naturstyrelsen er ved at se på denne skærpelse, som f.eks. i Roskilde Badets
25 meter bassin betyder at bassinet skal chokklores med 67 liter klor, og derefter lukkes i 6 gange
omsætningstiden. Alt i alt vil lukketiden være 26 timer. Der vendtes et udspil fra Naturstyrelsen
efter sommerferien.

6. Status Ny svømmehal.
Peter fortalte sidste nyt fra byggeriet. Der ventes netop nu på et projektforslag. Der er foretaget
jordbundsprøver omkring badet og prøver af byggematerialerne indvendigt. Arbejdet skrider
planmæssigt fremad.
Brugerrådet pointererede, at en mulighed for opdeling af det store 50 meter bassin er den eneste
måde at kunne udnytte bassinet tilfredsstillende på, da det netop er fleksibiliteten mellen et 50
meter bassin og to mindre bassiner, f.eks. 25 og 23 meter, der vil kunne tilfredsstille alle brugere.
Opdelingen skal have form af en bro på ca. 2 meters bredde, så livreddere, instruktører og andre
kan gå over, men om den bliver hydraulisk, mekanisk eller med håndsving er mindre vigtigt for
brugerne.

7. Evt.
Møde i start august for foreningerne.
Samarbejde mellem skoler, foreninger og Roskilde badet. Starter 13. maj.
Invitation til dialogmøde vedr. den nye kultur- og idrætspolitik d. 15. juni kl. 17:30 – 20:30.

8. Næste møde
D. 29. september kl. 17:00 – 19:00 på Maglegårdsbadet.

