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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 12. maj 2015
Formanden bød velkommen.
Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Sikkerhed og Sundhed i Badene
Peter fortalte om 2 x fækalt uheld i 25 meter bassinet lørdag den 5/9 kl. 11 og søndag den 13/9 kl.
17. Bassinet var lukket ca. 30 timer hver gang til gene for brugerne. Der blev gjort erfaringer som
forhåbentlig kan speede processen op, hvis/når det sker igen.
Spørgsmål til brugerrådet. Hvad siger brugerrådet til et forbud mod blebørn i 25 meter bassinet?
Brugerrådet synes det giver god mening med et forbud for blebørn/børn op til 4 år pga. den risiko
der er ved fækalt uheld, når børnene flyttes fra 34 grader varmt vand til 27 grader varmt vand.

3. Orientering fra Badene
A. Uge 27 – Festivalugen ‐ fantastisk god uge. 3400 glade gæster. Ingen problemer – bortset fra at de
tissede i hække og buske indtil der blev opsat toiletter.
B. lukkeperioden i RB 28 – 31
‐ forstudie til 5 års gennemgang i 25 meter: klinker – puslag i dyb ende holder ikke kravene. De skal
skiftes. Mere info, når Peter ved mere.
‐ utætte sandfiltre tætnet og ordnet
‐ bøsninger ekstra monteret i 25 meter bassinet
‐ rutsjebane fået fuger skiftet og blevet poleret.
‐ undersøgelse af klinker i baby‐ og børnebassin: viste af bund og sider er ok, men toppen skal
udskiftes enten helt eller delvis.
Ingen god forretning med åbent i Maglegårdsbadet, men glade morgenbadere.
C. nye udlånsregler: Peter uddelte de nye regler, som også kan ses på interbook. Kort gennemgang.
D. Ny hjemmeside kører og der udvikles på den: siden har nu kørt et par måneder og der er kommer god
feed back. Vi fortsætter på at udvikle siden.
E. Kurbadsaften 11/9: der deltog ca. 60 og de havde en rigtig god aften med levende musik, samt alt den
sædvanlige forkælelse. Nyt var yoga, som var en stor succes. Vi skal videreudvikle kurbadsaftenerne.
F. KIU – Roskilde Badene tema på mødet den 9/9: Peter og Camilla deltog på mødet og gav en status for
situationen på badene, og innovationsprojektet. Der var stor tilfredshed i udvalget med den måde Roskilde
Badene fungerer på og de tiltag der er sat i gang. Desuden blev udvalget orienteret af Ejendomme om
projektforslaget.
G. Personale: Frank Blom startet i stedet for Eshan den 1/9 i maglegårdsbadet.
H. Status efter 1 år som halinspektør: Kom til en anspændt arbejdsplads – spændende. Vi har de sidste 11
måneder arbejdet med: kommunikation både internt og eksternt, trivsel for personalet, alle
sikkerhedsprocedurer og rengøringsplaner gennemgået og effektiviseringer. Opfølgning på fravær, og 1‐5‐
14 modellen indført. Sygefravær faldet fra 7,3% til 2,5%, hvilket er meget flot.

4. Brugerrådets høringssvar til budget 2016.
Kort debat om besparelses – og omprioriteringskataloget samt budget 2016 – 19.
Der var enighed om følgende høringssvar: Brugerrådet for Roskilde Badene tager budget 2016 – 19 til
efterretning.

5. Nyt fra brugerne og foreningerne
Donald informerer at de mangler stoler til forældrene som venter på sine børn i Maglegårdsbadet. Anita vil
snakke med personalet om det, så det altid er nogen stole fremme.
Jeppe nævner at bruserne ikke er så gode inde hos herrerne i Maglegårdsbadet. Anita får teknikeren til at
ordne det. Det mangler også spule spidser til slangerne. Anita får bestilt nogen.
Lyset i Maglegårdsbadet fungerer godt nu.
Svømmeklubberne køber selv sine rekvisitter.
Mogens spørger fra morgen svømmerne hvorfor det er kommet et bane tov i bassinet om morgen i
Roskilde badet?
Anita svarer, at det er fordi det skal være en bane til dem som gerne vil svømme lidt hurtigere, og at det er
vigtig det er plads til alle, som gerne vil svømme i forskellige tempoer. I al offentlig åbningstid har vi nu en
svømmebane.
Mogens spørger til rabatter på pensionist månedskort/årskort i forhold til øvrige brugergrupper. Vi prøver
at finde et svar til næste møde.
Kai Sørensen som er viceinspektor på Klostermarkskolen og er med i Brugerrådet stopper i oktober, Vi
ønsker dig held og lykke med dit otium  Tak for rigtig godt samarbejde igennem årene.
Foreningerne og brugerne synes at det kører rigtig godt i badene, og at vi har et godt personale på.

6. Status Ny svømmehal.
Peter fortalt at projektforslaget var modtaget den 31. august og var blevet nøje gransket i byggeudvalg,
styregruppe samt af eksterne rådgiver. Dette har givet en del tilbagemeldinger, som der nu arbejdes på.
Broen i 50 meter bassinet bliver projekteret og kommer med i udbuddet. Økonomien er stram, og desværre
kan ikke alle ønsker opfyldes inden for det nuværende budget, så valg må træffes. Der er pt. ingen
ændringer i tidsplanen, som siger udbud sidst på året og start byggeri ultimo april 2016, og svømmehallen
færdig december 2017.

7. Evt.
Punkt til næste møde. Valg til brugerråd, hvem og hvornår.

8. Næste møde
Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 17:00 – 19:00 på Maglegårdsbadet.

