Referat af Brugerrådsmøde
Tirsdag den 29. november 2016 kl. 17:00 – 19:00 på Toppen

Brugerråds repræsentanter
Anne Mette Olsen

Suppleanter
+

Småbørnsfamilier
Donald Boddie

Mads Sunesen

Svømmehalsrepræsentanter
+

Småbørnsfamilier
+

Formand

Jeppe Palmquist

Peter Froh Petersen

+

Halinspektør
-

Svømmeklubberne

Anita Abrahamsen

+

Assisterende Halinspektør

Svømmeklubberne
Mogens Halby

+

Næstformand

Anne Jørgensen

+

Offentlige brugere

Mick Thrane

+

Medarbejder repræsentant

Offentlige brugere
Mette Just

+

RIU
Mangler
repræsentant

-

Skoleafdelingen

1. Godkendelse af referat fra 13. september. Godkendt
Godkendelse af dagsorden. Godkendt
2. Sikkerhed og sundhed i badene.
Peter fortæller:
Stabil drift. Vi tager opgaverne op løbende med udskiftning af diverse. Skriv/ring til mig – det
er ikke sikkert at livredderne siger tingene videre.
1 fækalt uheld siden sidst – torsdag den 24. november kl. 17.00 børnebassinet.
Øvelse for livredderne torsdag den 6/10. Det gik rigtig fint. Alle reagerede som de skulle. Vi gør
det igen på et senere tidspunkt.

+

Lukkeprocedure for MGL er udsendt til de foreninger det er i badet sidst på aftenen pga. flere
gange hvor badet har stået åbent. Vi håber det hjælper.
I går kl. 6.18 falder Jørn om udenfor Sct. Jørgensbadet. Pia gav livreddende førstehjælp.
-

Donald spørger om ventilationen kører fint i Maglegårdsbadet?

Umiddelbart har vi ikke hørt andet, svarer Peter.
-

Mads synes det hænger for mange skilte udenfor saunaen i Maglegårdsbadet.

Anita snakker med personalet i Maglegårdsbadet og får kikket på de sedler som de har lavet.
3. Orientering fra badene.
Efterårsferien rigtig god 3708 gæster. 6 rundvisninger i kælderen og legedage.
Louise stopper den 31/12 2016 for at gå på højskole. Vi ansætter 2 måske 3 livreddere i
tidsbegrænsede stillinger pr. 1. januar 2017.
Forslag ude pt. blandt de ansatte og MED systemet vedr. ændring af ejendomsområdets
strukturering. Det skal senere behandles politisk. Peter gennemgik hovedtrækkende af ændringen,
og hvilke betydning det umiddelbart ville få for badene. Brugerrådet kunne se både fordele og
ulemper ved forslaget.
Lysholmbadet og udlejerne. Vi kæmper med dem, og afventer en vedligeholdelsesplan for badet.
Sanseaften i fredags. Ca. 75 deltagere, som havde en rigtig god aften med massage, saunagus
m.m.
-

Mads havde et forslag om et skema på hjemmesiden, så kunderne kunne se belastningen i
Roskilde Badet på de forskellige tidspunkter.

Det synes man var et godt forslag, som der arbejdes videre på.
4. Status ny svømmehal.
Peter fortalte om arbejdet med at omprojektere svømmehallen. Der er ikke ændret ved
mængden af vand, men der er ændret ved det bygningsmæssige – måden at gøre tingene på –
og det gælder både større og mindre ting. Der pågår nu en ny prækvalifikation og udbud. Jf.
tidsplanen skal budene være inde den 28. februar 2017.
Donald fortalte om sit positive møde med Kultur - og Idrætschef Poul K Damkjær. Poul havde
lovet at se positivt på muligheden for offentlig svømning i Maglegårdsbadet i Roskilde Badets
lukkeperiode.

5. Nyt fra brugerne og foreningerne.
Neptun har den årlige juleafslutning i Roskilde Badet den 11. december 2016 kl. 15.00 – 19.00
Neptun planlægger intensiv træning ved slutningen af indeværende sæson. Har bestilt nogle
dage i Lysholmbadet i uge 20, samt tilsvarende i Sct Jørgens badet i uge 22.
7. Evt. Intet
8. Næste møde bliver tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 17:00 til 19:00 på Toppen ved Roskilde Badet

