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Greve den 7. juni 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, Carsten Seest,
Mikael Carow, Sanne Warming
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 30. maj 2017 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Generel orientering om svømmehallens drift
 Økonomi
 Status på nyt billetsystem
 Opsætning af LED skærm
 Status på vandfordeling 2017 – 2018 samt 2018 – 2019, herunder inkludering af
”Tjørnelybrugere”
 Mv.

Økonomien i Greve Svømmehal ser fortsat fin ud.
Det nye billetsystem vil blive etableret i uge 26 og 27 hvor svømmehallen vil være lukket.
Der opkræves depositum på 100 kr. for alle periodekort. Depositummet opkræves ifm. udskiftning
af gl. kort til nyt armbånd. Gamle kort forlænges med de 14 dage hvor svømmehallen holder lukket.
Gældende fra mandag den 28. august 2017 åbner billetsalget først kl. 8.30 på hverdage.
I lukkeperioden vil der blive foretaget betonrenovering, udskiftet fliser samt udskiftet ABA anlæg
(brandalarmsanlæg).
Der er nu truffet beslutning om, at der opsættes LED skærm som kan bruges dels til resultatvisning
ved stævner dels til informationer fra Greve Svømmehal og andre kommunale instanser samt
foreninger tilknyttet Greve Svømmehal – og måske på sigt reklamer.
LED skærmen finansieres af Greve Svømmehal og med tilskud fra GTI’s mødreklubber.
Fra den kommende sæson skal Greve Svømmehal ”opsuge” tidligere Tjørnelybrugere.
Det vil betyde, at der torsdag og fredag vil være foreningsaktiviteter i dagtimerne i 1,3 m bassinet.
Herudover vil der være GTI svømmere i hallen om søndagen og GTI vil få adgang til svømmehallen
på hverdage fra kl. 5.00. GTI’s cheftræner får ansvaret for, at lukke svømmerne ind om morgenen
og for, at det kan lade sig gøre vil han blive pålagt, at erhverve Erhverslivredderprøve samt blive
oplært i, at tage manuel prøve af vandet i 4,5 m bassinet.
4. Møderække 2017
Tirsdag den 22. august 2017 kl. 18.30 – budgethøring
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.30
Tirsdag den 12. december 2018 kl. 17.00 – møde med julespisning.

5. Eventuelt
Der blev udtrykt ønske om ny koldtvandsbruser i dameafdelingen. Sanne lovede, at der vil blive
opsat ny bruser.
Datoen for Greve Svømmehal åbning fremgår ikke af hjemmesiden. Bodil lovede, at tjekke og
rette tekst således, at det klart fremgår, at svømmehallen er indviet 4. februar 1978.
Bassininddeling om morgenen – GTI, 2 baner – rundbane på bane 3 og 4.
Afvaskning er fortsat en udfordring og det blev drøftet om der i en periode skal være særligt
opsyn i omklædningen. Det vil blive overvejet men det står klart, at afvaskningskampagnen vil
blive gentaget ifm. klubstart.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

