Referat af Brugerrådsmøde
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 17:00 – 19:00 på Maglegårdsbadet
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1. Godkendelse af referat fra 19. april.
Anne spørger om Eurofines besøget var ok? Anita fortalte at det var et par ting vi skal have
repareret (fliser i Maglegårdbadet og dame saunaen i Sct.badet) Fliserne i Maglegårdabadet bliver
ordnet mellem jul og nytår og saunaen blev lavet i sommerferien af vores tekniker.
Anne spørger hvor ofte vi gør rent i bruserummene? Anita: gør rent alle dage i bruserummene +
saunaerne.

-

Anne spørger hvordan det går med Drop Ind aktiviteterne? Mick: Opstarten er det ikke så mange
mennesker, men når det har gået en måneds tid begynder det og fyldes op, f.eks. i fredags på
Yoga holdet var de 16 stk.
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Sikkerhed og sundhed i badene.
Peter fortæller:
Et fækalt uheld siden sidst torsdag den 8/9 kl. 17.30. Badet åbent igen lørdag kl. 13.00
Ny rengøringsplan i Roskilde Badet, samt gennemgang og justering i alle andre bade.
Haft lidt problemer med ventilationen i MGL. Det er nu ordnet.
Ellers en god periode med almindelig drift. God vandkvalitet, når vi får taget prøver uanmeldt.
Mads spørger om fækale uheld: Er der sker noget nyt med lovgivningen, da der går rigtig lang
tid, inden man kan åbne badet igen? Peter svarer Intet nyt. Han ved at Badeteknisk Forening er i
dialog med Naturstyrelsen om evt. ændringer. Vi fortsætter med at overholde reglerne.
3. Orientering fra badene.
Peter fortæller:
God festival uge: 5096 gæster. Indtægt på 263.000 kr. som noget nyt havde vi en bod.
God og rimelig travl sommer. Solgt 6667 diverse billetter i juli måned og 6380 i august måned.
Ferie afviklet godt. 3 dages luk 25 – 27. juli. Nogle fliser skiftet, men noget lovet arbejde ikke
udført.
Opstartsmøde med foreningerne den 6. september. Godt og konstruktivt møde. Vi får
livredderbeviser og holdlister senest den 31. oktober.
Lysholmbadet: Kommunen har lavet en ny 10 årig kontrakt. Der skal ske en del bygningsmæssige
forbedringer bl.a. ny ventilationsanlæg m.m.
Personale
I forbindelse med ny svømmehal blev personalet den 17. maj orienteret om muligheden for at RB
skulle lukket i 8 mdr. Den 23. maj blev personalet orienteret om at styregruppen havde vedtaget
at udbyde byggeriet med en lukkeperiode på 8 mdr.
Det har selvfølgelig givet en utryg periode, som desværre fortsætter endnu et stykke tid. Hvad der
skal ske med personalet er ikke besluttet endnu.

3 livreddere har sagt op:
Nanna pr. 31/8 for at læse til fysioterapeut. Nanna bliver vikar. Dario pr. 30/9 for at arbejde i
Bellahøj Svømmehal. Desuden Jan pr. 31/10 for at blive politibetjent.
Anita har været tilbage på fuld tid fra den 22. maj
Camilla, som er både på kultur og RB, har været sygemeldt fra før sommerferien, hun er så småt
tilbage igen.
Mette spørger om hvad IR - Saunaen er godt for? Anita og Mick siger det er godt for:
Smertelindring, betændelser, hoftesmerter, piskesmæld, løsner muskler, diverse eksemer,
anspændtheder f.eks. stress og mange andre gode ting, man kan læse alt på den seddel som
hænger udenfor vores sauna.
4. Status ny svømmehal.
Som alle i Brugerrådet er bekendt med så er licitationen på ny svømmehal ca. 30 mill. højere end
budget til byggeriet. Derfor er der igangsat et forløb hvor byggeriet gennemgås for at finde
områder, som med fordel kan ændres i forhold til at opnå en bedre økonomi.
Mads gav udtryk for at han mente den nye svømmehal var fejlplaceret, og at der var bedre
løsninger. Mads mente at Brugerrådet burde gå ind i debatten om placeringen igen. Dette var der
ikke stemning for i det øvrige Brugerråd.
Mogens spørger om vi vil holde åbent i Maglegårdsbadet i lukke perioden? Peter fortalte at det
var der overvejelser om. Det ville dog ikke komme til at berøre foreningstider. Donald vil kontakte
Kultur – og Idrætschef Poul Knopp og høre om man kan finde nogen timer til offentligheden evt. i
dagtimerne og i weekenden.
5. Brugerrådets høringssvar til budget 2017 – 20.
Brugerrådet havde fået tilsendt link til budgettet. Peter gennemgik det kort. Eneste uklare punkt
er 415.000 kr. i rammebesparelse på KIU`s område som endnu ikke var udmøntet.
Brugerrådets høringssvar er at budgettet 2017 – 20 tages til efterretning. Peter lægger svaret ind
på kommunens side efter at Donald har godkendt et oplæg.
Donald spørger hvordan det ser ud for driften i lukkeperioden? Roskilde Badene har deres
normale budget i 2017, dog mangler man selvfølgelig indtægter i lukkeperioden. Vi vil stadig have
3 bade åbne, og disse vil selvfølgelige blive driftet almindeligt.

6. Nyt fra brugerne og foreningerne.

Mogens fortalte om en oplevelse hvor en livredder afløser tog fejl af lukketiden og bad gæsterne
forlade hallen. Peter og Anita beklagede meget episoden. Dette må ikke ske, og der er fulgt op på
det.
Mogens spørger om vi kan holde saunaen og bruserne åbent når der en gang imellem skal holdes
lukket en dag eller to pga. renovering? Peter svarer at det vil han se positivt på, hvis det kan passes
ind i arbejdet der skal udføres.
7. Evt. intet.
8. Næste møde bliver tirsdag d. 29. november 2016 kl. 17:00 til 19:00 på Toppen v/ Roskilde
Badet

