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Greve den 17. februar 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
Charlotte Tolderlund, 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, Helge Jensen, Lis Corell

Referat fra møde i Svømmehallens Brugerråd tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.00.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt
3. Generel orientering om svømmehallens drift
Regnskab 2015.
Greve Svømmehal kom ud af 2015 med et underskud. Det er dog ikke bekymrende idet underskuddet
skyldes finansforskydninger (refusioner, feriepengeudbetalinger mv.) og dermed udlignes i løbet af
2016.
Der er i 2015 opnået en indtægt svarende til 92% af budgettet hvilket må anses som fint.
Antal besøgende i 2015 er, på baggrund af vandforbrug beregnet til ca. 281.000.
Budget 2016
Budget 2016 er uændret i forhold til budget 2015.
Der er bestilt ny krokodille samt flere mindre skumlegeredskaber. Endelig håbes det, at der bliver
midler til indkøb af nye borde (og evt. stole) til aktivitetsrummene.
Personalesituation
Svømmehallen er aktuelt udfordret på personalesiden da tre medarbejdere har forladt os og vi
herudover er ramt af sygdom.
På baggrund heraf er der aktuelt en proces i gang omkring ansættelse af ny bademester og der er
der ansat ny livredder pr. 1. marts 2016.

Aktiviteter
Da der gennem et stykke tid har været vigende fremmøde til Aqua Power om fredagen, sammenholdt
med den aktuelle personalesituation, har vi valgt, at nedlægge Aqua Power om fredagen.
Det samme gælder betalingsholdet ”Træning i Vand for gravide” om onsdagen. Når
personalesituationen er normaliseret regnes det med, at holdet genopstår dog evt. på en anden
ugedag.
Greve Svømmehal forestår fortsat undervisning for Gigtforeningen på Langagergård. Foreløbig
denne sæson ud. Mandag den 14. marts 2016 afholdes et ”åbent hus” arrangement for
Gigtforeningens medlemmer og andre med bevægelseshandicap for, at ”lokke” gæster til hallen og
måske på sigt kunne tilbyde undervisning i Greve Svømmehal i stedet for på Langagergård som pga.
transport er ressourcetung.
Formiddagsgymnastikken er fortsat populær og f.eks. i dag var der så mange gæster at bassinet
næsten ikke var stort nok. Der er gæster som har fremsat ønske om flere dage – det ser vi på men må
også her vurdere i forhold til personaleressourcer mv.
Skolesvømningen forløber fortsat fint.
”Sjov i vand” er også en relativ succes med 10 – 12 glade børn pr. gang. Aktiviteten fortsætter.
Lukning af Tjørnelyskolen
Der er nu truffet beslutning om, at Tjørnelyskolen, og dermed skolens bassin, skal lukke.
Der er endnu ingen afklaring på hvad der skal ske med de brugere som er på Tjørnelyskolen og
dermed heller ikke i hvilken grad det vil påvirke Greve Svømmehal.
Det er dog forventeligt, at nogen af Tjørnelyskolens dagbrugere vil blive henvist til Greve
Svømmehal.
Bolig- og livstilsmesse
Weekenden 30. – 31. januar 2016 blev der afholdt Bolig- og Livstilsmesse i Greve Idræts Center.
Fra rådhuset var der et ønske om, at de kommunale Kultur- og Fritidsinstitutioner deltog på messen.
Greve Svømmehal deltog således sammen med Greve Bibliotek, Greve Museum og Sundhedsteamet.
Fra svømmehallen havde vi medbragt vores vægt som kan fortælle vægt, fedtprocent, muskelmasse
mv.
Det var et par gode dage hvor vi mødte mange borgere og forhåbentligt kommende gæster.
Klubaktiviteter
Der afholdes statusmøde med klubberne torsdag den 11. februar 2016.
4. Møderække 2016
Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 18.30
Tirsdag den 16. august eller tirsdag den 23. august 2016 kl. 18.30 - høring af budget 2017 - 2020.
Dato fastsættes endeligt når budgetkøreplan kendes.
Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 18.30 - konstituerende møde samt orientering om budget 2017 2020
Tirsdag den 6. december 2016 kl. 17.00 – møde med julespisning
Bemærk; mødetidspunkt ændret til kl. 18.30 og møde i oktober flyttet fra 18. oktober (efterårsferie)
til 11. oktober.
5. Eventuelt
Der kom melding om, at damesaunaen ikke er varm nok. Sanne bad om, at personalet kontaktes når
problemet opleves således, at fejlen kan lokaliseres.

Sanne nævnte, at parkeringsforbuddet på pladsen foran svømmehallen ikke respekteres. Mange
aftener er pladsen svært fremkommelig og da pladsen er evakueringsplads for hallens gæster og da
brandbiler/ambulance skal kunne komme frem i tilfælde af ulykke er det uheldigt.
Det blev aftalt generelt at appellere til hallens gæster om, at overholde parkeringsforbuddet.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

