Referat af Brugerrådsmøde
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18:00 – 19:30 på Toppen
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Skoleafdelingen

1. Konstituering af Brugerrådet.
Donald blev valgt ind for 2 år som formand. Mogens fortsætter som næstformand.
2. Godkendelse af referat fra 21 marts 2017. Godkendt
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
3. Sikkerhed og sundhed i badene.
Stabil drift. Vi tager opgaverne som de kommer.
3 fækale uheld siden sidst: lør den 25/3 i babybassin, søn den 30/4 i børnebassin og fre den 5/5 i
børnebassin.

+

Forsøg med skrid sikring i RB ved IR saunaen. Indtil nu positive tilbagemeldinger.
Brusetryk skiftet i MGL – dvs. at nu drypper de ikke og de slukker. Vi har også ballofix på alle brusere.
Fine vandprøver fra EURO FINS
4. Orientering fra badene.
Mia tilbage på kontoret fra barsel. Farvel til Louise.
Sæsonfordeling er lavet. Forsinket - Ikke meldt ud pga. tragisk hændelse (Regina)
30. april personalemøde vedr. lukkeperioden. Alle 7 tilbageværende livreddere fortsætter i et 7 ugers
rul. Foreninger og gæster kan komme i kontakt med Roskilde Badene fra kl. 8.00 – 22.00. Nærmere
kommer. Nyt P møde den 16.juni.
pga. PFP`s Møde med morgenbaderne den 1/6 i RB, den 2/6 i SCT og den 9/6 i MGL.
Ny ejendomsadministration: RB en ”kompleks ejendom” Lasse overføres til ny ejendomsafdeling, men
bliver 100 % i RB. PFP ansvar for ”procesanlæg” dvs. det tekniske anlæg i svømmehallerne. Der arbejdes
videre hen over efteråret. Penge til grunde og bygninger overføres til den nye afdeling ca. 3,5 mill. Hvor
meget af det der ikke skal over ansvar for procesanlæg afklares i løbet af efteråret.
Arr. Den 9. juni: Svøm i Stearinlysets Skær – se plakat. Den 13. juni Babyfoto.
24/6 – 1/7 festival uge. Ca. 5500 gæster – alle almindelige hold og aktiviteter er aflyst. Tryk på anlæg og
personale
5. Vedtægter.
Kaper fra Kultur og Idræt var med til mødet.
Der var enighed om at vedtægterne trængte til en gennemgang for at kunne leve op til virkeligheden.
Der var enighed om at specielt paragraf 3 har brug for en gennemgang.
Der var en god dialog, og det blev besluttet at Kasper, Donald og Peter laver et udkast.
6. Status ny svømmehal.
27/4 havde vi møde med naboerne (rep. for bestyrelserne). Det var et godt møde.
8/5 1. Spadestik. Der var mange mødt frem. God dag.
Meget snart sættes hegn, laves byggeplads m.m.
Roskilde Badenes administration skal flytte til en skurvogn i byggeperioden.
7. Nyt fra brugerne og foreningerne.
Donald fortæller at Neptun svømmeklub holder intensiv træning for vandskræk i uge. 20

Han fortæller også at arbejdstilsynet har været og besøgt Neptun svømmeklub i Sct. Jørgens Badet og
Bernadottegården.
8. Evt.
Ikke noget
9. Næste møde.
Primo oktober PFP indkalder

