Referat af Brugerrådsmøde
onsdag den 4. februar 2015 kl. 17:00 – 19:00 på Maglegårdsbadet

Brugerråds repræsentanter

Svømmehalsrepræsentanter

Suppleanter

Mads Sunesen
Formand
Småbørnsfamilier

+

Peter Froh Petersen
Halinspektør

+

Donald Boddie
Svømmeklubberne

-

Jeppe Palmqvist
Næstformand
Svømmeklubberne
Connie Michelsen
RIU

+

Anita Abrahamsen
Assisterende Halinspektør

+

Kurt Olesen
Offentlige brugere

-

-

Mick Thrane
Medarbejder repræsentant

-

Kai Sørensen
Skoleafdelingen
Mogens Halby
Offentlige brugere

+

Camilla Vang

+

+

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 26. november 2014
Det er godkendt
2. Sikkerhed og Sundhed i Roskilde Badene
Ventilation: Peter har sendt kopi af en mail fra Rambøl. Tallene ser ud som de skal og alt er
ok. Roskilde Badene fortsætter med deres procedure. Når vejret bliver varmere må vi være
ekstra opmærksomme på om tallene ændres.
Peter fortæller at Roskilde Badene har en konsulent ordning med Teknologisk institut. Det
ser pt. rigtig fint ud.
LED lyset i Maglegårdsbadet. Nogle lærere har kommenteret at det kan være svært at se i
vandet. Det er forsøgt justeret. Men ellers stor tilfredshed med det nye lys.

3. Orientering fra Badene
Peter fortæller at der er ansat nye folk. 4 stk.
Medarbejderne har været igennem MUS samtaler. Medarbejderne glæder sig meget til
udvikling af Roskilde Badene de kommende år.

Fra den 1/1- 2015 har vi længere åbent. Weekenderne til kl. 21:00. og hver 4. fredag til
21:00. Der er ok med folk. Vi tæller op så vi kan sammenligne weekenderne.
Kurbadsaften 19. dec. Var ikke en god dato. Der kom ikke nok. Vi prøver med 3 datoer i
2015.
Så er vi på facebook oppe på 195 likes. Vi arbejder på at få flere. Vores hurtigste
informationer kommer der og på hjemmesiden.
Vores nye hjemmeside er fortsat under udarbejdelse.
Uge 8 er der vinterferie. Flere nye initiativer er sat i værk. Blandt andet børne yoga,
saunagus for børn, rundvisning i kælderen mm.
Så skal alle klubber søge nye tider via interbook for den kommende sæson. Tider til sæson
15/16 og 16/17 skal søges via Interbook senest den 23/2. Infobrev er udsendt 14/1. Søg det
nødvendige.

4. Nyt fra brugerne
Jeppe fortæller at klubberne er meget glad for samarbejdet med Roskilde Badene nu. Det
har forbedret sig rigtig meget.
Mogens fortæller at det er en succes med banetorvet.
Mads har ikke noget fra småbørnsfamilierne.
Kai har ikke noget fra skolerne.

5. Ny svømmehal.
Peter beretter: Der har den 21/1 været dialog forumsmøde på rådhuset for interessenter.
Her kunne deltagerne tale direkte med arkitekterne og komme med forslag, spørgsmål,
bekymringer over udfordringer osv.
Kasper Pedersen (projektleder på svømmehalsprojektet), Jepper Palmqvist og Peter har
været på udflugt for at undersøge mulighederne ved en evt. bro i 50 m. bassinet.
Torsdag d. 5 feb.er der styregruppemøde igen hvor der blandt andet bliver drøftet
emnerne fra dialogforumsmødet.
Processen er nu gået ind i den fase hvor der udarbejdes et projektforslag – derefter
kommer så et myndigheds projekt – og til sidst et hovedprojekt. Svømmehallen kommer I
udbud sidst på året. Det forventes at man i midt 2016 begynder byggeriet.
Mads spørger til 2017 målene fra teknologisk institut? Lever badene pt. op til kravene eller
skal der ske store ændringer?
Det er noget vi skal holdes øje med og der følges op på spørgsmålene ved næste møde.

6. Vedtægter for brugerrådet

Pt. lader man vedtægterne være. Det blev besluttet at hvis nogle medlemmer ønsker at få
vendt nogle ting vedr. vedtægterne kan man stille nogle konkrete punkter til dagsordenen.
Det kan tages op når der viser sig et behov. Eller vælger brugerrådet pt. at afvente hvis
kultur – og idrætsudvalget selv tager det op til revidering.

7. Evt.
Jeppe spørger om det er muligt at dørene kan låse automatisk kl. 23:00? Anita undersøger
det. Det kommer sig af at man som foreningen skal nå ud inden 23:00 for at kunne låse
døren. Nøglen virker ikke efter 23:00. Det ville også sikre at hvis en træner en aften
glemmer at låse, så ved vi at den automatisk låser et givent tidspunkt.
Mads ønsker et fast punkt på dagsordenen der vedrører alle krav mht. tal, hygiejene i
forhold til 2017 kravene som nærmer sig. Det vil og kunne vise senere at der har været
opmærksomhed for potentielle udfordringer i god tid, og at en proces er sat i gang for at
badene kan være klar.
Mogens spørger til badebukser i saunaerne ifht klordampe? Mogens oplever flere der ikke
overholder reglen mht. at man ikke skal have badebukser på i saunaerne i herre og
dameomklædning. Mogens stiller også spørgsmålet om det egentlig stadig er relevant, om
mængden af klor ikke er reduceret så meget nu at det vil være ok med badebukser, så
længe man har skyllet sig under bruserne efter at have været i bassinerne?
Anita og Peter vender tilbage med et opdateret svar.
Der ønskes et oplæg til hvordan fordeling af bassintiderne skal foregår, jf. interbook nævnt
i punkt 3 . Der ønskes også en procedure for hvordan man vil beregne belægningsgraden
fremadrettet. Og om samme system med gule og røde kort skal fortsætte.
Peter fortæller at man ønsker at gå væk fra den nuværende ordning hvor klubberne selv
holder øje med sig selv. I stedet nævnes en stik-prøve- metode som en mulig løsning.
Roskilde Badene vender tilbage et oplæg.
Næste møde er tirsdag d. 12 maj 2015. kl. 17:00-19:00 i Maglegårdsbadet.

