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Greve den 31. august 2016

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Hans Kildholt, off. badning
Jonna Petersen, off. badning
Allan Seemann, off. badning
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Benny Klausen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Helge Jensen, off. badning
Lis Corell, off. badning
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Kristina Klausen, Greve Svømmeklub
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Til stede; Hans Kildholt, Allan Seemann, Marianne Sørensen, Benny Klausen, Sanne Warming, Lis
Corell, Mikael Carow
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 23. august 2016 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
Økonomien ser fortsat fin ud.
Henover skolesommerferien har vi haft 17.279 registrerede gæster men da vi ved, at totaltallet
er større idet vores indgangsmøller har drillet er en forsigtig vurdering er, at der har været
18.000 gæster hvilket svarer til omkring 420 gæster om dagen.

Den ny sæson står for døren og i den kommende sæson har Greve Svømmeklub overtaget
mandagsvandet fra Karlslunde Svøm som desværre ikke har været i stand til, at få valgt en
bestyrelse. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 14. september hvor man håber,
at der melder sig nye friske kræfter. Det er dog helt sikkert, at de ikke vil have aktiviteter i den
kommende sæson.
Som nye brugere skal vi byde velkommen til AOF som vil have 4 hold torsdag formiddag. AOF
har valgt, at tage imod tilbuddet om, allerede fra i år, at flytte deres aktiviteter fra
Tjørnelyskolen til Greve Svømmehal og Langagergård.
Vi er i fuld gang med, at gennemføre bassinprøver fordelt på to dage i sidste uge og to dage i
denne uge. I alt er der tilmeldt ca. 80 klubtrænere til bassinprøver. Herudover har vi haft ca. 20
Tjørnelybrugere og et antal skolesvømmelærere til prøve.
Når den nye sæson går i gang 1. september vil der som vanligt blive indkaldt ekstra mandskab
således, at der er en medarbejder i henholdsvis dame- og herreomklædningen som kan hjælpe
klubmedlemmerne til rette.
Som følge af, at Ishøj Svømmehal er lukket vil GTI komme lidt mere i huset. Blandt andet vil de
have morgentræning onsdag morgen allerede fra kl. 5.30 og om søndagen vil de have træning i
tidsrummet kl. 7.00 – 9.00.
Fredag den 26. august 2016 holder vi som vanligt lukket og gennemfører personalekursus. Vi
holder dagen på Tune Kursuscenter med kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 17.00 (betalt tid) og
herefter er der middag og socialt samvær frem til kl. 22.00. Dagen vil gå med personalemøde,
brandbekæmpningskursus og 1. hjælpsøvelser.
Onsdag den 31. august 2016 har vi lejet Greve Svømmehal ud til DR som skal optage et
videnskabsprogram. Det vil betyde, at svømmehallen denne dag lukker kl. 18. eller kl. 19. Da
der endnu ikke er startet klubaktiviteter, udover GTI som er færdig kl. 18., vil det ikke have de
store konsekvenser for vores brugere.
På grund af, at AOF nu kommer i hallen om torsdagen har vi været nødsaget til, at flytte vores
formiddagsgymnastik. Fremover bliver der således formiddagsgymnastik mandag og onsdag kl.
11.15 – 11. 45 og som noget nyt fredag kl. 14.15. Hermed er der mulighed for, at deltage i
vandgymnastik hver anden dag hvilket ligger i god tråd med, at der har været efterspørgsel
efter mere vandgymnastik.
Herudover er Træning i vand for gravide flyttet fra kl. 11.15 – 12.00 til kl. 10.45 – 11.30 om
fredagen. Dette sker for, at Sanne kan gå direkte fra babysvømmeundervisning til undervisning
af de gravide.
4. Drøftelse af regler om udstedelse af trænerkort
De nuværende regler er som følger;
 der kan erhverves trænerkort til max. tre trænere pr. tildelt time. Pris 150 kr. (fastsat af
Byrådet)







for, at kunne få trænerkort skal man have bestået bassinprøven
når man anvender sit trænerkort udenfor klubtid er man almindelig offentlig gæst i
svømmehallen, dog skal man vige for øvrige gæster hvis der er mange i hallen
trænerkort gælder alle dage og udstedes med gyldighedsperiode 1. september 2016 til
23. juni 2017.
trænerkort kan opgrades til også, at omfatte ”motion” mod en merpris på 990 kr.
(pensionistpris)
herudover kan der erhverves kort til max. tre bestyrelsesmedlemmer pr. tilknyttet
folkeoplysende forening.

Begrundelsen for, at der kan erhverves trænerkort har været, at trænerne til enhver tid skal være
i stand til, at opfylde kravene til erhvervelse af bassinprøve og derfor skal have mulighed for, at
træne disse specifikke færdigheder.
Bodil V. Nielsen ønsker en drøftelse af hvorvidt reglerne fortsat er optimale.
Brugerrådet ønsker, at reglerne ændres således, at der fremover alene kan udstedes trænerkort
til de instruktører som står fast på kanten. Klubberne vil derfor blive bedt om, at fremsende
oversigt over hold med angivelse af ansvarlig instruktør.
Hvis der ønskes mulighed for, at anvende motionscenteret skal der fremover betales fuld pris.
5. Budget 2017 – 2020
Budgetoplægget offentliggøres torsdag den 18. august 2016 og vil herefter blive sendt til
brugerrådet.
Brugerrådet kunne med glæde konstatere, at svømmehallens ønske om indkøb af nyt
billetsystem indgår i budgetoplægget.
Til gengæld finder Brugerrådet forslaget om øget udlejning problematisk idet forslaget hæmmer
svømmehallens muligheder for, at udleje lokaler ligesom klubberne bliver udfordret på lokaler
til afholdelse af møder, opbevaring af materialer mv.
6. Valg til brugerrådet
Hans Kildholt og Jonna Petersen samt Helle Møller Nielsen og Helge Jensen er på valg til
Brugerrådet som henholdsvis repræsentanter og suppleanter for den offentlige badning. Alle fire
er villige til genvalg.
Ved opslag i hallen vil det blive annonceret, at evt. nye forslag til repræsentanter/suppleanter for
den offentlige badning kan afleveres på kontoret eller i billetten frem til mandag den 5.
september 2016 kl. 12.00.
Hvis der modtages nye forslag vil der blive mulighed for, at afgive stemme i perioden tirsdag
den 6. september 2016 til mandag den 12. september 2016 kl. 12.00
Benny Klausen og Kristina Klausen er på valg som henholdsvis repræsentant og suppleant for
klubberne. Herudover skal der vælges ny suppleant i stedet for Charlotte Tolderlund som ikke

længere er tilknyttet Tune IF Svømning. Klubberne vælger på bruger- og stævnefordelingsmøde
tirsdag den 16. august 2016.
Den skitserede valgprocedure blev godkendt.
Benny Klausen og Kristina Klausen er genvalgt fra klubberne.
Kenneth Rasmussen fra Tune IF Svømning er valgt i stedet for Charlotte Tolderlund.

7. Møderække 2016
Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 18.30 – konstituerende møde samt orientering om budget 2017
– 2020.
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 17.00 – møde med julespisning.
Helle Møller Nielsen har tilbudt, at brugerrådets julefrokost igen i år kan afholdes hos hende.
Dette tilbud takkes der ja til. Forud for spisningen arrangeres besøg på Greve Museum hvor en
af museets permanente udstillinger eller en aktuel særudstilling kan opleves.

8. Eventuelt
Allen Seemann anførte, at der er en del brusere på herreafdelingen som ikke fungerer.
Teknisk afdeling bliver informeret.
Lis Corell fremførte ønske om, at der etableres brusere i børnehøjde.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

