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Greve den 22. februar 2017

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, Marianne Sørensen, Benny Klausen,
Carsten Seest, Mikael Carow
Referat af møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat
Godkendt.
3. Generel orientering om svømmehallens drift
 Økonomi – regnskab 2016 og budget 2017
 Status på nyt billetsystem
 Status på vandfordeling 2017 – 2018 samt 2018 – 2019, herunder inkludering af
”Tjørnelybrugere”
 Opdatering på episoder med indbrud i skabe samt uhensigtsmæssig adfærd i hallen
 Kommende aktiviteter/arrangementer i Greve Svømmehal
 Mv.

Greve Svømmehal går ud af regnskabsår 2016 med et overskud. Der forventes overført omkring
400.000 kr. til 2017.
I løbet af 2016 har man klart kunne se, at Ishøj Svømmehal har været lukket, hvilket har
medført, at indtægtssiden ser meget fin ud og herudover har der været ført en generel stram
økonomistyring.
I 2017 står svømmehallen overfor en række nye udfordringer og der vil derfor også i dette år
blive ført en stram udgiftsstyring således, at et eventuelt indtægtssvigt kan imødegås.
Det er tæt på, at der træffes beslutning om leverandør af nyt billetsystem. Systemet forventes
etableret i løbet af uge 26 og 27, hvor det derfor vil være nødvendigt, at holde lukket. I samme
uger vil der blive udført diverse reparationer blandt andet betonreparation omkring 90 cm.
bassin og etablering af nyt talevarslingsanlæg. Tune IF Svømning og Greve Udspring vil dog
fortsat kunne gennemføre sommerferieaktivitet i uge 26.
Da der er inddraget pendlerpladser ved Greve Midtby Centret pga. den påbegyndte renovering
af stationsområdet er Greve Svømmehals parkeringsareal kommet under hårdt pres. Der er rettet
henvendelse til Center for Teknik & Miljø med forespørgsel om hvorvidt der midlertidigt kan
tillades parkering på pladsen foran svømmehallen og på det tilstødende asfaltareal.
Der har været afholdt møde med nuværende brugere af Tjørnelyskolens svømmebassin og det er
så heldigt, at det har været muligt, at anvise ønsket vandtid til alle brugere. Det betyder, at der
fremover vil være folkeoplysende foreninger i Greve Svømmehal torsdag og fredag i
dagtimerne. Fordeling af vandtid for aftenbrugerne sker på møde 13. februar 2017.
Som der tidligere er informeret om så var der i december 2016 og primo januar 2017 fire
tilfælde af indbrud i garderobeskabe hvor der blev stjålet punge. Der blev i den forbindelse sat
skilte op som opfordrede vores gæster til ikke at medbringe for store kontante beløb, kreditkort
mv. i svømmehallen. Efter de gentagne indbrud rettede svømmehallen henvendelse til politiet
som fik udleveret overvågningsbilleder fra de pågældende tidspunkter hvor indbruddene har
fundet sted. Heldigvis har vi ikke haft nogen episoder efterfølgende.
Henover januar har vi til gengæld haft udfordringer med grupper af børn/unge drenge som har
udvist uhensigtsmæssig adfærd i bassinerne og overfor nogen af vores gæster. På den baggrund
har vi haft besøg af Greve Kommunes gadeteam og af en betjent fra nærpolitiet som eventuelt
kender en eller flere af dem. De pågældende børn/unge er blevet bortvist fra svømmehallen og
har fået karantæne.
I samarbejde med GTI arbejdes der aktuelt på, at skaffe midler til en stor informationsskærm til
bassinområdet samt en mindre til forhallen. Det er ønskes, at den kan være indkøbt og opsat så
den kan anvendes til Danske Kortbane Mesterskaber som skal afholdes i Greve Svømmehal 9. –
12. november 2017.
Af kommende aktiviteter i Greve Svømmehal kan nævnes, at der eventuelt skal optages til et
TV program i efteråret samt at der den 18. marts 2017 vil være en filmfremvisning i hallen
under konceptet Dox On Tour.

4. Møderække 2017
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18.30
Tirsdag den 22. august 2017 – budgethøring
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.30
Tirsdag den 12. december 2018 kl. 17.00 – møde med julespisning.
5. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

