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Greve den 30. august 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
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, Sanne
Warming, Lis Corell, Kenneth Rasmussen, Mikael Carow
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 22. august 2017 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2. Godkendelse af referat
Ikke udsendt. Godkendes ved næste møde.

3. Generel orientering om svømmehallens drift
- Økonomi
- Status på nyt billetsystem
- Status på opsætning af LED skærm
- Mv.
Økonomien ser fornuftig ud. Det er dog ikke forventningen, at der vil blive penge tilovers idet
både etablering af nyt billetsystem samt opsætning af LED skærm er dyre investeringer. (GTI er
medfinansierende ift. LED skærm).
Etablering af nyt billetsystem er i det store hele forløbet fint. Der har naturligvis været
forskellige udfordringer og ”børnesygdomme” som vi har skullet forholde os til men vores
gæster har alt overvejende været tålmodige og rare. Der er således kun modtaget to skriftlige
klager hvoraf en gik på, at ventetiden ved både ind- og udgang var for lang. Hertil skal
bemærkes, at det dårlige sommervejr og det faktum at både Roskilde, Ishøj og Tåstrup
svømmehaller har været lukket naturligt har betydet flere gæster.
Fra mandag den 28. august 2017 vil ”billettens” nye åbningstider træde i kraft således, at der
mandag til fredag først åbnes kl. 8.30. Det betyder også at indgangsdørene fremover først åbnes
kl. 6.30.
Allan Seemann anførte, at der blandt vores morgengæster er utilfredshed med, at dørene ikke,
som aktuelt, kan åbnes tidligere. Bodil Nielsen forklarede, at det fremover er bademesteren som
skal åbne og at han/hun ikke er klar til, at åbne tidligere. Herudover ønskes der ikke gæster i
forhallen før svømmehallens personale er indgået i vagtplan i forhold til offentlig åbningstid.
Problematikken blev diskuteret og endte ud med, at et absolut flertal i brugerrådet støtter
svømmehallens beslutning om, at dørene først åbnes kl. 6.30.
Det er forhåbningen, at den nye LED skærm vil være opsat således, at den kan afprøves ifm.
GTI Cup 23. – 24. september 2017.

4. Budget 2018 – 2021
Budgetoplægget offentliggøres torsdag den 17. august 2017 og vil herefter blive sendt til
brugerrådet.
Budgetoplægget indeholder forslag om takstændringer med merindtægt på 75.000 kr. årligt til
følge samt anlægsønske på 950.000 kr. til etablering af nyt indgangsparti.
Pris på etablering af nyt indgangsparti er blevet fastlagt på baggrund af tilbud på etablering af
runddel.

5. Valg til brugerrådet
Allan Seemann og Lis Corell er på valg til Brugerrådet som henholdsvis repræsentant og
suppleant for den offentlige badning. Begge er villige til genvalg.
Herudover skal vi have valgt en suppleant i stedet for Helge Jensen som desværre ikke længere
kommer i svømmehallen.
Ved opslag i hallen vil det blive annonceret, at evt. nye forslag til repræsentant/suppleanter for
den offentlige badning kan afleveres på kontoret eller i billetten frem til mandag den 4.
september 2017 kl. 12.00.
Hvis der modtages nye forslag vil der blive mulighed for, at afgive stemme i perioden tirsdag
den 5. september 2017 til mandag den 11. september 2017 kl. 12.00.
Carsten Seest og Marianne Sørensen samt Mikael Carow og Kenneth Rasmussen blev genvalgt
som henholdsvis repræsentanter og suppleanter for klubberne på bruger- og stævnefordelingsmøde den 10. august 2017.
Der afholdes valg som beskrevet.
6. Møderække 2017
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.30
Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00 – møde med julespisning.

7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

