Referat af Brugerrådsmøde
Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 17:00 – 19:00 på Toppen
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Skoleafdelingen

1. Godkendelse af referat fra 29. november 2016: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Sikkerhed og sundhed i badene.
Stadig stabil drift. Vi vedligeholder diverse. Udskiftning af delstrømspumpe i MGL den 23/1.
Udskiftning af blæsermotor i ventilationsanlægget i MGL den 15/2. Der udskiftes endnu en
motor i ventilationsanlægget i sommerferien.
Kontakt mig hvis der er nogen ting der er i stykker, så vil vi afhjælpe det.

+

Alle livreddere og vikarer har taget livredderprøver den 20 – 24/2. Flemming var dommer.
Tilbagemeldingen var at niveauet var højt.
1 fækalt uheld siden sidst – i lørdags i Lysholmbadet.
Sedler i Maglegårdsbadet skåret ned til minimum, som ønsket på sidste Brugerrådsmøde.
Anne spørger om hvem som har ansvaret for trappen ved indgangen til Maglegårdsbadet, da
det det kommer lidt vandpytter på trapperne når det regner meget.
Det er Roskilde Badene som har ansvaret. Vi vil følge med om det forsætter, da vi ikke har hørt
om problemet før.
3. Orientering fra badene.
Vi har haft en fremgang i gæster på 13,1 % i januar og 7,2 % i februar. Ca. 13 – 14. 000
gæster pr. måned har vi pt. i weekenden lørdage 550 – 650 og søndage 650 – 750.
Uge 7 vinterferien mandag til søndag: 3611 gæster (fra 424 til 587 pr. dag)
Frank Blom – som har været fast mand i MGL stopper pr. 1/4 for at læse til elektriker.
Valther ansat frem til den 30/6 som afløser. Er under oplæring nu.
Vi har haft Amanda i praktik siden den 16. november. Hun stopper nok også den 30/6 –
måske før.
Hvis Roskilde Badet lukker fra den 3. juli, så er det besluttet at de resterende 7 livreddere
fortsætter i deres job. Der laves en arbejdsplan, således at alle bade serviceres og der er
ansatte og træffe om aftenen og i weekends.
Den nye organisering af ejendomsområdet skal starte pr. 1. januar 2018. Lasse og PFP havde
møde med projektleder OPGAVER. Vi skal komme med detaljeret arbejdsplan for Lasse.
Hold og aktiviteter i Roskilde Badene
Vi har lavet om på proceduren så man kan ringe dagen efter arrangementet kl. 12.00 og
tilmelde sig til næste gang. Ekstra hold i saunagus. På sigt SKAL vi have on- line booking
(compussoft).
Arr. 30/1 babyfoto ca. 25 babyer. Næste gang 3/4 med nyt kamera. Er blevet testet og det
er meget bedre.
Fødselsdage i jan: 30 – feb: 19 – mar: 33 – apr: 16 specielt lørdage og søndage. 3 hver dag. 9
– 11. 11.15 – 13.15. 13.30 – 15.30. det er rigtig populært.
Hver 4. fredag lang fredag – åbent til kl. 21.00. Nyt initiativ ”svøm i stearinlysets skær”
første gang 17. marts ca. 70 deltagere – stor succes.

Der er blevet søgt om tider i alle badene fra den 1. august 2017 til den 1. juli 2019. Vi skal i
gang med at se på det. Der har været stikprøvekontrol i MGL den 31/1 – 12/3 og 18/3.i Sct.
Jørgensbadet den 12/3.
Desuden er MGL med i projektet ”Fremtidens Idrætsfaciliteter”. Derfor tælles der op fra kl.
16.00 – 22.00 på alle hverdage og udleveres spørgeskemaer til brugerne og de besøgende i
ugerne 10 – 13.

Mogens spørger om IR Saunaerne kan holdes åbne imens det er klubber i Maglegårdsbadet,
eller om de kun er åbne når det er offentligt åbent.
Peter siger at det ikke er besluttet, men vil gøre sit bedste for at det bliver holdt åbent mest
muligt, da der mange som synes det hjælper for deres helbred.
Donald spørger hvorfor det var lukket 3 dage i Sct Jørgensbadet lige efter vinterferien?
Det var desværre nødvendigt at lukke et hul i taget, og efterfølgende male og skifte
loftsplader. Det var ikke muligt at vente med dette arbejde til sommerferien, som Roskilde
Badene ønskede det.
4. Valg til Brugerrådet.
Valget bliver holdt i Roskilde Badets mødelokale d. 30/5 mellem kl.17:00 – 18:00
Vi hænger sedler op i alle bader til de offentlige gæster.
Donald (svømmeforeninger) og Anette (småbørnsfamilier) er på valg
5. Vedtægter.
Donald indledte punktet med at påpege de uklarheder der er i vores vedtægter jf. ham. Der var
enighed om vedtægterne godt kunne trænge til en revision. Det blev besluttet at Donald
kontakter Kultur – og Idrætschef Poul K. Damkjær for at tale med ham op emnet.
6. Status ny svømmehal.
Peter fortalte at den endelige beslutning om evt. at igangsætte byggeriet bliver taget af Byrådet
på deres møde den 29. marts. Alle i Brugerrådet havde fulgt debatten i dagspressen. Prisen på
den 147,8 mill. kr. er incl. en procentsats til uforudsete udgifter.
7. Nyt fra brugerne og foreningerne.
Donald fortæller at Neptun havde generalforsamling d. 14/3. Den nye bestyrelse konstitueres d. 5/4.

8. EVT.

Donald siger vi mangler og opdatere på hjemmesiden under Brugerrådsmøder. Det bliver
rettet med det samme.
Det bliver spurgt hvornår det er bedst at komme i Roskilde Badet jf. forslaget fra sidste møde
om en statistik på hjemmesiden. Peter svarer at der arbejdes på at finde en god og let forståelig model. Der ligger en model på hjemmesiden under åbningstider – antal vejledende gæster i
Roskilde Badet. Vi ser på om det kan gøres tydligere.

Næste møde bliver d. 30/5 2017 kl. 18: 00 – 19:30 på Toppen. Det er valg kl. 17.00 – 18.00 i
mødelokalet ved Toppens elevator.

