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1. Godkendelse af dagsorden og referat fra september 2014
Både dagsorden og referatet blev godkendt
2. Velkommen til Roskildebadenes nye Leder
Efter velkomst fra formanden fortalte Peter lidt om sig selv og hvad han
havde lavet jobmæssigt indtil nu. Peter fortalte endvidere om de
fokusområder, ønsker til udvikling af arbejdspladsen Roskilde Badene han
havde.
Brugerrådets medlemmer præsenterede sig enkeltvis for Peter.

3. Sikkerhed og Sundhed i Roskildebadene
a. Svømmehallen fremlægger Ventilationsproblemerne i
Maglegårdsbadet:
Ventilationsarbejdet afsluttet. Røgprøver udført med et positivt
resultat, en god udskiftning af luften i vandoverfladen.
Luftmåling: er bestilt. Tages en af dagene 16 – 18/12 jf. Hanne
Martinsen – ingeniør, Ejendomme.

X

Spørgsmål fra brugerrådet: Hvilke værdier måles? Brugerrådet
ønsker en skriftlig redegørelse fra rådgiver om ventilationsanlæggets kapacitet og volume.
Peter lovede at bringe forespørgslen videre til Hanne Martinsen.
LED lys ved at blive installeret – ikke færdige endnu pga. restordre.

b. Svømmehallen orienterer om artikler m.m. i Dagbladet Roskilde.
Peter fortalte om de 2 avisartikler den 18/9 og 22/9. Efter første
avisartikel havde Kulturchef Poul Knopp personalemøde med alle
fastansatte. Efterfølgende blev diverse procedure, måleresultater og
egenkontrolskemaer undersøgt. Der blev ikke fundet nogen
uregelmæssigheder.

4. Orientering fra Badene
God stabil driftsperiode. Mindre vedligeholdelses opgaver – el installationer
i Roskilde Badet og en pumpe i Lysholmbadet.
Lasse ansat som kældermand/tekniker foreløbig i 6 mdr.: Lasse har været
ansat før i Roskilde Badet.
Vi søger 3 nye medarbejdere pr. 1/1 15 pga. 2 faste medarbejdere som er
stoppet, samt omlægning af vikartimer til 1 fast stilling.
Kurbadsaften fredag den 19/12 kl. 20.00. Billetter fra den 9/12 kl. 16.00
Åbningstider i julen i Roskilde Badet: 24. og 31. dec. kl. 6.30 – 11.30 indgang
lukker 10.30.
Øvrige juledage som i skolernes ferie kl. 10.00 – 20.30 – se hjemmesiden.
Fra 1. jan. Ekstra åbent i Roskilde Badet lørdage og søndage 7.30 – 20.30,
samt hver 4. fredag til kl. 20.30.
Vi er på facebook: Roskilde Badene - 138 likes. Vi opdaterer løbende.
Vi arbejder på en ny hjemmeside – start 1. januar 2015 – er målet.

5. Orientering om Innovationsinsatsnotatet for Roskildebadene. (fremsendes
med mødeindkaldelsen)
Notatet er blevet sendt ud og Camilla fortæller kort om intentionen bag
innovationsnotatet. Det er en politisk beslutning at pengene er givet til
innovation af Roskilde Badene.
Der lægges også vægt på at medlemmerne i brugerrådet har mulighed for at
komme med input fremadrettet.
Nogle tiltag fra notatet er sat i værk, andre sker løbende de næste par år.
Det pointeres at der ikke er lagt op til noget samarbejde med Roskilde
Badene og klubberne, men som Camilla fortæller ønsker Roskilde Badene at
samarbejde og der er allerede opstartet et samarbejde med nogle klubber.
Her ser vi på hvordan vi fremadrettet kan udnytte vores fælles ressourcer og
kompetencer så det kommer alle vores brugere og medlemmer til gavn.

6. Orientering om den ny svømmehal
Brugerrådet orienterede kort Peter om processen indtil nu. Peter fortalte om
udvælgesen af vinderprojektet den 10/12 og offentliggørelsen den 6/1 2015.
Næste dialogforumsmøde er den 21/1 2015 kl. 17.00 – 19.00.

7. Opsætning af banetove for betalende morgen og aftensvømmere det næste
år som en forsøgsperiode.
Hvorfor er der endnu ikke blevet opsat banetov i Roskilde Badet som aftalt? Dette er nu
gjort efter nogle misforståelser vedr. afhentning af tovet m.m. Efter det har
kørt et stykke tid, så har vi fået positive meldinger fra brugerne. Anita
meddelte at vi fortsætter frem til sommerferien med forsøget.
8. Debat om Brugerrådets forretningsorden (fremsendes med indkaldelsen)
Punktet skubbet, og tages op på næste møde.
9. Evt.
10. Næste møde: onsdag den 4. februar 2015 kl. 17.00 på Maglegårdsbadet.

