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Greve den 24. oktober 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, Jonna Petersen, Allan Seemann, Benny Klausen, Carsten Seest, Sanne
Warming, Helle Møller Nielsen, Helge Jensen, Lis Corell, Kenneth Rasmussen, Mikael Carow,
Bodil V. Nielsen
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Afklaring af beslutning omkring pris ved supplering af trænerkort med adgang til
motionscenteret.
Det er fortsat muligt, at supplere et trænerkort med adgang til motionscenter ved betaling
svarende til pensionistpris.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
 Økonomi
 Daglig drift
 Mv.
Økonomien ser fortsat fornuftig ud.
Der opleves stigende efterspørgsel efter leje af Greve Svømmehal til film- og tv optagelser,
kurser mv.
Ligeledes afholdes der flere og flere børnefødselsdage i svømmehallen. For, at gøre tilbuddet
om leje af lokale til børnefødselsdage endnu mere attraktivt er der indkøbt velourduge med flag,
som kan lånes.
Fritidssæsonen er kommet godt i gang. Som tidligere år var der indkaldt ekstra personale i den
første uge som kunne hjælpe klubmedlemmerne til rette. Også AOF, som er nye fritidsbrugere i
svømmebassinet, er kommet godt i gang, og ser ud til, at være godt tilfredse med forholdene.
Som følge af, at AOF nu anvender 1,3 m bassinet torsdage i tidsrummet kl. 9.15 – 12.15 har vi
set os nødsaget til, at flytte formiddagsgymnastikken til mandag og onsdag. Til gengæld har vi
så kunnet imødekomme et ønske om endnu en dag med gymnastik i 1,3 m bassinet; nemlig
fredag kl. 14.15 – 14.30.
Tilslutningen til svømmehallens tilbud for børn og unge onsdag eftermiddag ”Sjov i vand” har
ikke været særlig stor efter sommerferien. Der annonceres i Sydkysten ligesom der gøres
reklame for tilbuddet ifm. skolesvømning mv. ”Sjov i vand” var relativt populært sidste år og vi
håber igen i år, at kunne tiltrække børn og unge til aktiviteten.
Greve Svømmehal forestår igen i denne fritidsperiode undervisning for Gigtforeningen i
Langagergårds bassin. Der arbejdes på, at få flyttet undervisningsholdene til Greve
Svømmehal.
Efter sommerferien har der desværre været en række søndage hvor der har været en gruppe på
10 – 12 børn/unge mænd som har udvist en uhensigtsmæssig adfærd i Greve Svømmehal.
Da søndagen erfaringsmæssigt er den ugedag hvor der oftest har været udfordringer med
utilpassede børn og unge er der fast en vagt i hallen i tidsrummet kl. 11.00 – 15.00. På
baggrund af specielt hændelser søndag den 25. september 2016 har der været holdt møde med
vagtselskabet som har fået udleveret optagelser fra vores overvågningskameraer. Strategien er
herefter, at de pågældende personer skal afvises allerede i forhallen og således ikke får
mulighed for, at komme ind i bassinerne. Der har dog ikke været problemer de senest søndage.
Efter forskellige misforståelser omkring tidspunkt for åbning af dørene til Greve Svømmehal om
morgenen skal det hermed præciseres, at dørene åbnes kl. 6.20, eller hurtigst muligt herefter.
Dørene åbnes først når personalet har udført morgenens opgaver og har udvekslet nødvendige
informationer for udførelse af driften af Greve Svømmehal.

4. Budget 2017 – 2020
Der er indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Af budgetforliget fremgår, at der er bevilget beløb til etablering af nyt billetsystem i Greve
Svømmehal samt at der opnås en merindtægt ved udleje endnu et lokale.
Budget 2017 – 2020 vedtages formelt af Greve Byråd mandag den 10. oktober 2016.

Budgetforliget kan ses her
http://www.greve.dk/Om%20kommunen/Nyheder/Budgetforlig%20Flere%20penge%20til%20b
%c3%b8rn%20og%20%c3%a6ldre.aspx?q=budgetforlig
Med Byrådets beslutning om, at bevilge midler til etablering af nyt billetsystem – 800.000 kr. til
indkøb af nyt system, modsvaret af en årlig besparelse opnået ved reduceret åbningstid i
”billetten” samt ikke nødvendigt indkøb af papir- og plastic kort 165.000 kr. - forestår der et
stort og spændende arbejde med, at få indkøbt og implementeret systemet.
Da et nyt billetsystem kræver udskiftning af alle nuværende klub- og periodekort vil det mest
optimale tidspunkt for implementering være pr. 1. maj 2017.
Da besparelsen på 165.000 kr. skal opnås med helårsvirkning i 2017 arbejdes der dog på, at
finde en løsning således, at åbningstiden i ”billetlugen” allerede reduceres pr. 1. januar 2017.
Herudover har Byrådet besluttet, at der skal udlejes endnu et lokale i Greve Svømmehal med en
merindtægt på 40.000 kr. til følge.
Endelig er det, som en generel budgetreduktion, vedtaget at nedskrive prisreguleringen med
0,29 % således, at den gennemsnitlige prisstigning vil blive 1,91 % mod oprindeligt udmeldt fra
KL 2,2 %.
Som vanligt vil taksterne blive prisreguleret pr. 1. januar 2017.

5. Konstituering af brugerrådet
Brugerrådet i Greve Svømmehal består, efter gennemført valgprocedure, således ud;
Medlemmer:
Allan Seemann, off. badning – på valg i 2017
Hans Kildholt, off. badning – på valg i 2018
Jonna Petersen, off. badning – på valg i 2018
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling – på valg i 2017
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub – på valg i 2017
Benny Klausen, Greve Svømmeklub – på valg i 2018
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal – på valg 2017
Suppleanter:
Lis Corell, off. badning – på valg 2017
Helge Jensen, off. badning – på valg i 2018
Helle Møller-Nielsen, off. badning – på valg 2018
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub – på valg 2017
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling – på valg 2017
Kristina Mortensen, Greve Svømmeklub – på valg 2018
Marianne Sørensen blev genvalgt som formand og Hans Kildholt blev genvalgt som
næstformand.

6. Møderække 2016
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 17.00 – møde med julespisning.
Julemødet afholdes hos Helle Møller Nielsen og som tidligere år, arrangeres der et kulturelt
indslag forud for spisningen. Bodil undersøger muligheden for rundvisning i en af Greve
Museums udstillinger.

7. Eventuelt
Allan Seemann fremførte ønske om, at det på hjemmesiden oplyses hvor mange svømmebaner
elitesvømmerne anvender om morgenen og i hvilket tidsrum. Ønsket vil blive efterkommet.
Baggrunden for ønsket er, at der nogen morgener har været anvendt fire baner til
elitesvømmerne. Dette er dog ikke almindeligt da aftalen er, at der kan anvendes max. 3 baner.
Kenneth Rasmussen efterlyste ”vendebane” i det dybe bassin om aftenen. Bodil oplyste, at der
tidligere har været ”vendebane” men, at den blev nedlagt igen da man oplevede mange
uoverensstemmelse mellem svømmere som var uenige om hvordan og hvor hurtigt der skal
svømmes i en ”vendebane”.
Muligheden for, at genetablere ”vendebane” vil blive drøftet med svømmehallens bademestre.
Carsten Seest spurgte ind til baggrunden for, at dykkerne onsdag aften er henvist til
omklædning i ”grøn omklædning” og ikke som tidligere år kan anvende ”blå omklædning”.
Pladsen i ”grøn omklædning” er trang når dykkerne skal klæde om samtidig med, at de sidste
børne-/ungdomshold er i området.
Bodil oplyste, at det er af hensyn til rengøring af omklædningsfaciliteterne. Det er planlagt
således, at der gøres rent i ”blå omklædning” når Karlslunde Tri forlader omklædningsrummet
efter endt ”vandtid” kl. 20.00 mens ”grøn omklædning” først gøres rent næste morgen.
Bodil lovede, at kigge på udfordringen.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

