Referat af Brugerrådsmøde
tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17:00 – 19:00 på Maglegårdsbadet
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1. Godkendelse af referat fra forrige møde – det blev godkendt.
2. Sikkerhed og sundhed i badene.
Tre fækale uheld siden sidst – 4/10 i børnebassinet, 28/11 i babybassinet, 29/11 i 25 meter bassinet – her
havde gæsten slugt noget vand og kommer derfor til at kaste op. Der er stor forskel på hvor mange timer
RB skal holde bassinet lukket og vi opfordre derfor vores gæster til at melde klart ud hvis de har kastet op,
selvom det er en ubehagelig situation. Mange skynder sig hjem/gemmer sig og i de tilfælde er RB tvunget til
at holde lukket i lang tid. Peter har i den forbindelse haft møde med miljøafd. i kommunen og fortalt/vist
vores procedure vedr. fækale uheld. De var tilfredse.
Pt. lidt problemer med ventilationen i Maglegårdsbadet. Et recirkuleringsrelæ er gået i stykker. Det bliver
skiftet snarest. Peter sendte mail til foreninger i torsdags, så de var informeret/forberedt på evt. luftgener.

Så er der desværre lidt problemer med de sandfiltre som blev lavet i sommers i Roskilde Badet. De stopper
til. Vi arbejder på en løsning.
Ellers alm. drift.
3. Orientering fra badene.
Stikprøvekontroller foretaget i starten af december, 4. og 5. december. 48 hold talt op. Foreningerne
virkede til at havde rigtig godt styr på det. Det var godt at se.
Økonomi for badene. 2015 er gjort op. Det ser som udgangspunkt godt ud. Vi forventer et overskud på ca. +
2 – 300.000 kr. Det er vi meget tilfredse med når sommerens arbejde og manglende indtægt tages i
betragtning. Helt nøjagtigt resultat fremlægges på næste møde.
Ny rengøringsmaskine indkøbt, da den gamle er brændt sammen.
Flyvervagten er blevet justeret. I foråret 2016 har vi valgt at planlægge lørdagsvagten i de 3 skolebade på
en ny måde. Det betyder at gæsterne ikke længere vil opleve at der bliver gjort rent mens de klæder om.
Rengøringen og vandprøveaflæsningen foregår nu mellem kl. 5.00 og kl.9.00 om morgenen. Der er også
indført fjernaflæsning af badevandsværdier, som styres fra Roskilde Badene.
Vi laver en opdatering af alle livredderne og deres kunnen indenfor livredning. Livredderne skal igennem en
ekstra intern uddannelse i næste uge, i livredning og førstehjælp 1 time pr. livredder med
underviser/dommer.
4 livreddere er på Aquapunkt uddannelse den 18. og 25. januar. Vi vil gerne starte flere hold op i Roskilde
Badet.
2 nyuddannede badeassistenter – Anne og Helle. Vi har nu 5 i alt.
Anita har været sygemeldt med siden 19. november. Hun er nu langsomt på vej tilbage. Vores kontor
assistent Mia er gravid og skal på barsel fra d. 1. april. Vi får en barselsvikar som starter oplæring 1/3 -16.
Mia skal inden sin barsel til at bruge 2 dage om ugen i Byens hus. BH er en del af kultur og idræt.
Uheld hos en af kunde for nylig, med en brækket ankel. Det var et hændeligt uheld hvor brugerne falder
nær et af bassinerne. Blev håndteret rigtig godt af livredderne. Roskildebadene sendte blomster til
brugerne og han har efterfølgende kvitteret med et takkebrev.
4. Valg til Brugerrådet.
Mads, Donald og Jeppe på valg for et år, pga. det er blevet glemt i 2015. Mogens er også på valg, men for 2
år. Information vil komme på hjemmesiden og på facebook. Peter laver et udkast som bliver sendt til Mads.
Valg bliver kl. 17.00 tirsdag d.19. april. Efterfølgende er der brugerrådsmøde.
5. Nyt fra brugerne og foreningerne – Roskilde Badene skal hele tiden blive bedre til at informere vedr.
fækalt uheld. Vi prøver alt hvad vi kan for at undgå at folk går forgæves.

Svømmeklubberne: Roskilde svømning er gået fra 4. division til 3. division. Havde et flot DM i
Maglegårdsbadet.
Neptun holder ”svøm langt” 6. februar.
Offentlige brugere: Badebukser i saunaerne? Står i punkt 4 at man ikke må gå i sauna med badebukser på.
Er dette fortsat korrekt? Svar. Nej, det er tilladt at have badebukser på. Skiltet rettes.
6. Status ny svømmehal – Peter havde de nyeste tegninger med som blev gennemgået. Lige nu er
hovedprojektet ved at blive gransket. Når det er godkendt skal det i udbud. Udbuddet forventes at slutte
sidst ultimo april, hvorefter der skal laves kontrakter m.m. Arbejdet på pladsen starter nok først lige efter
sommerferien. Nyeste tidsplan siger at byggeriet er færdigt februar 2018.
7. Evt. intet.
8. Næste møde bliver tirsdag d. 19. april 2016 kl. 17:00 til 19:00

