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Greve den 3. oktober 2017

Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Hans Kildholt, off. badning
Jonna Petersen, off. badning
Leif Thygesen, off. badning
Marianne Sørensen, Tune IF Svømmeafdeling
Benny Klausen, Greve Svømmeklub
Carsten Seest, Greve Sports Dykkerklub
Kurt Nielsen, Goplerne
Sanne Warming, medarbejderrepræsentant Greve Svømmehal
Bodil V. Nielsen, sekretær
Suppleanter til Brugerrådet i Greve Svømmehal
Helle Møller Nielsen, off. badning
Allan Seemann, off. badning
Torben Mogensen, off, badning
Kenneth Rasmussen, Tune IF Svømmeafdeling
Kristina Klausen, Greve Svømmeklub
Mikael Carow, Greve Sports Dykkerklub
Helmer Poulsen, AOF
Til stede;
Referat fra møde i svømmehallens Brugerråd tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2017 og 22. august 2017
Godkendt

3. Konstituering
Brugerrådet konstitueres efter nyvalg.

BEMÆRK; Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at brugerrådet i Greve Svømmehal udvides
med en repræsentant og suppleant valgt blandt svømmehallens dagbrugere som er
Hjerteforeningen, AOF, Goplerne, God Motion og Op på Dupperne.
Der afholdes valg blandt disse interessenter torsdag den 5. oktober 2017.
Kurt Nielsen fra Goplerne og Helmer Poulsen fra AOF er valgt som henholdsvis repræsentant
og suppleant for svømmehallens dagbrugere.
Marianne Sørensen blev genvalgt som formand og Hans Kildholt blev genvalgt som
næstformand.
4. Generel orientering om svømmehallens drift
 Økonomi
 Status på nyt billetsystem
 Status på opsætning af LED skærm
 Mv.
Økonomien ser fortsat fornuftig ud i indeværende regnskabsår. Greve Kommune er generelt
under pres på grund af beregningsfejl på nogen af de store områder. Det har betydet, at
svømmehallens budget er reduceret med ca. 120.000 kr.
Da vi i år har flere store investeringer – nyt billetsystem og LED-skærm – forventes det ikke, at
der vil være midler som skal overføres til 2018.
Det nye billetsystem kører fint. Begyndervanskelighederne er ved, at være elimineret og vi
oplever langt overvejende positive tilkendegivelser fra vores gæster. Det har været nødvendigt,
at indkøbe langt flere adgangsarmbånd end oprindeligt forventet. Dette skyldes, at der sælges
mange 5- og 10 turs bånd og dermed er mange bånd i omløb.
LED-skærmen vil blive sat op i løbet af uge 43. Den vil således være klar til anvendelse i
forbindelse med afvikling af DM på kortbane. Skærmen er 4,34 m lang og 2,76 m høj og for, at
den kan komme ind i hallen har vi været nød til, at etablere en ny og bredere dør ind til
forhallen. Døren har længe været et ønske da også levering af varer på paller har givet
problemer.
Den nye skærm skal som nævnt anvendes til resultatvisning ved stævner men herudover er det
planen, at dels Greve Svømmehal selv dels andre kommunale instanser kan annoncere på
skærmen. På sigt er det også planen, at forsøge at sælge reklameplads således, at der kan opnås
en indtægt som kan medfinansiere driften.
Der afholdes Wellness arrangement fredag den 17. november 2017 i tidsrummet kl. 19.15 –
21.30. Det bliver denne gang ”kun” med dæmpet belysning, stille musik, saunagus, bevægelse i
vand, vand, vin og snaks.
Fra den 9. – 12. november 2017 afholdes der DM på kortbane i Greve Svømmehal. Det betyder,
at svømmehallen vil være lukket fra onsdag den 8. november 2017 kl. 14.30 til og med søndag
den 12. november 2017.

I forbindelse med afvikling af DM i kortbane vil svømmerne – både danske og udenlandske have mulighed for, at opnå kvalificeringstider til EM som afholdes i december. Der er fri
adgang til, at overvære mesterskabet.
På et tidligere møde blev det oplyst, at GTI anvender to baner til træning om morgenen. Dette
er ændret efter sommerferien således, at GTI nu anvender tre baner. Dette har betydet, at der
ikke længere kan etableres ”svøm rundt” bane på to baner om morgenen da der dermed kun vil
være tre baner frie.
Mandag til fredag i uge 43 vil det, under mottoet ”Stem og Svøm, være muligt, at afgive
brevstemme til kommune- og regionsvalg i Greve Svømmehal. I tidsrummet kl. 6.30 – 9.30 og kl.
15.30 – 20.30 (fredag 13.30 – 18.30) vil det være medarbejdere fra Borgerservice som tager
imod brevstemmer mens det i tidsrummet kl. 9.30 – 15.30 (fredag 13.30) vil være medarbejdere
fra svømmehallen. Borgere som vælger, at stemme i svømmehallen vil få udleveret en fribillet.

5. Budget 2018 – 2021
Der er indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som kan ses
her.
https://www.greve.dk/om-kommunen/nyheder/penge-til-flere-paedagoger-i-dagtilbud-medbudget-2018/
https://www.greve.dk/media/23055/ændringsforslag-fra-vdfi.pdf
Forliget indeholder ikke beslutninger som har umiddelbare konsekvenser for Greve Svømmehal
men desværre har vi heller ikke i år fået opfyldt vores ønske om nyt indgangsparti.
Budgettet godkendes formelt mandag den 9. oktober 2017
Budgettet blev vedtaget med de beskrevne konsekvenser for Greve Svømmehal.
Taget til efterretning.

6. Møderække 2017
Tirsdag den 12. december 2017 kl. 17.00 – møde med julespisning.
Som tidligere år vil der i forbindelse med julespisningen indgå et kulturelt element. F.eks.
foredrag om Greve Kirke, Greve Landsby eller lignende.
Lis Corell, som ikke opnåede genvalg som suppleant i brugerrådet, vil blive inviteret med til
julespisningen.
Møderække for 2018 forelægges på mødet den 12. december 2017.

7. Henvendelse fra gæst
Ole Bjarno har i henvendelse af 5. oktober 2017 anmodet om, at brugerrådet behandler klage
over dels, at der ikke længere åbnes i ”billetten” kl. 6.30 og at gæster som har glemt deres
adgangsbånd dermed ikke kan komme i svømmehal/motionscenter dels, at personalet i Greve
Svømmehal ikke åbner indgangsdøren før den officielle åbningstid kl. 6.30.
Brevet er fremsendt til brugerrådets medlemmer inden mødet.
Brevet fra Ole Bjarno er udover personlig underskrift anført ”Hilsen morgen baderne” og brevet
er blevet udleveret til en del af svømmehallens gæster. Efterfølgende har svømmehallen
modtaget brev fra Kathleen Renée som modsvar på det omdelte brev. Brevet fra Kathleen Renée
blev udleveret til brugerrådet.
Herudover er svømmehallens ledelse vidende om, at spørgsmålet er blevet rejst overfor Greve
Kommunes kommunaldirektør.
Brugerrådet godkendte, at henvendelsen fra Ole Bjarno blev optaget på dagsordenen.
Brugerrådet var enige om, at det er svømmehallens gæsters eget ansvar, at huske deres
adgangsbånd og denne del af henvendelsen blev derfor ikke drøftet yderligere.
Beslutningen om, at svømmehallens indgangsdør først åbnes umiddelbart før svømmehallens
officielle åbningstid kl. 6.30 har været drøftet på brugerrådets møde den 22. august 2017 hvor et
absolut flertal i brugerrådet støttede svømmehallens beslutning.
Baggrunden for beslutningen er, at det nu, hvor der ikke møder en billetassistent ind kl. 6.00, er
bademesteren som skal åbne og han/hun er ikke klar til, at åbne tidligere. Herudover ønskes der
ikke gæster i forhallen før svømmehallens personale er indgået i vagtplan og dermed kan holde
øje med hvem som er ved bassinkanten.
Spørgsmålet blev drøftet endnu engang og konklusionen blev, at der – som det også er tilfældet
aktuelt – åbnes så snart bademesteren er klar til det.
Et enigt brugerråd udtrykte tilfredshed med denne beslutning og lovede, at bakke op om
beslutningen overfor svømmehallens øvrige gæster.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

