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Greve den 31. maj 2016
Medlemmer af Brugerrådet i Greve Svømmehal
Hans Kildholt, off. badning
Jonna Petersen, off. badning
Allan Seemann, off. badning
Marianne Sørensen, GTI
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, Carsten Seest, Sanne Warming, Helle Møller Nielsen, Helge
Jensen, Lis Corell, Mikal Carow

Dagsorden til møde i Svømmehallens Brugerråd tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af seneste referat
Godkendt.
3. Generel orientering om svømmehallens drift
Budget.
2016 forløber som planlagt og der forventes dermed ingen væsentlig regnskabsudfordringer.
Den 5. maj 2016 deltog Marianne Sørensen, Hans Kildholt og Bodil V. Nielsen i budgetdialogmøde
med Kultur- og Fritidsudvalget.
Det har været udmeldt fra centralt hold, at der også i det kommende års budgetter er behov for
budgetreduktioner og på den baggrund fremlagde Marianne Sørensen Greve Svømmehals forslag til
effektiviseringer/budgetreduktioner for politikerne. Følgende forslag indgår i budgetmaterialet;
udleje af lokale til sundhedsfremmende formål, takststigninger og nyt billetsystem.
Ved investering i nyt billetsystem vil der efterfølgende kunne opnås en driftsbesparelse.
Oplæg præsenteret for politikerne er udsendt med dette referat.
Endelig blev det foreslået politikerne, at vores ønske om etablering af nyt indgangsparti, som har
været fremsat de sidste mange år, kunne blive opfyldt i anledning af svømmehallens 40 års
fødselsdag 4. februar 2018.

Nye p-pladser.
I forbindelse med, at der skulle udskiftes beplantning omkring svømmehallen fik vi mulighed for
etablering af yderligere p-pladser i gården.
Der var været stærkt brug for flere p-pladser da der ofte har været problemer når der har været
håndværkere i huset samtidig med, at PV Greve, som har materielgård i gården, vores lejere og
svømmehallens personale mv. har behov for parkering. (det skal bemærkes, at kun svømmehallens
ledelse samt tekniske personale har ret til, at parkere i gården)
Tjørnelyskolens svømmebassin.
Tjørnelyskolen lukkes sommeren 2017. Aktiviteter i fritidssæsonen 2016 – 2017 kan dermed
gennemføres uændret.
Der arbejdes fortsat med konkretisering af muligheder for, at ”opsuge” aktiviteter fra
Tjørnelyskolens svømmebassin i Greve Svømmehal fra sommeren 2017.
Ændringer i daglig drift
I Greve Svømmehal arbejdes der altid på, at effektivisere vores drift og dermed få mest muligt ud af
den økonomiske ramme som der er til rådighed.
Herudover er vi opmærksomme på medarbejdernes trivsel.
Efter, at svømmehallen har overtaget rengøringsopgaven foretages en del af disse opgaver aktuelt
om aftenen. Det betyder, at medarbejderne skal udføre hårdt legemligt arbejde sent på dagen og at
det i øvrigt er dyre timer idet der skal betales aftentillæg.
Vi planlægger derfor, at omlægge arbejdsopgaverne således, at en del rengøring flyttes fra aften til
næste dags morgen. Herved kan vi både spare aftentillæg og medarbejdertimer samt skabe bedre
arbejdsvilkår for medarbejderne.
For, at dette kan lade sig gøre kan det blive nødvendigt, at indskrænke anvendelsen af
omklædningsrum i de sene klubtimer (kl. 20.00 – 21.00/22.00) og om morgenen i tidsrummet kl. 6.30
– 8.00.
DM i kortbane 2017
DM i kortbane, som skal afholdes november 2017, vil blive afholdt i Greve Svømmehal med GTI som
arrangører.
Aktiviteter sommeren 2016
Da Ishøj Svømmehal er lukket for renovering vil GTI fra den 6. juni til den 24. juni have
morgentræning i hallen alle hverdage fra kl. 6.00. Herudover vil der være GTI træning søndag den
12. juni kl. 7.00 – 9.00.
Tune IF Svømmeafdeling afholder Aqua Camp i uge 26 og 31.
Greve Udspring afholder workshop i uge 27.
I uge 26 – 31 er der vandgymnastik mandag til fredag kl. 7.45 – 8.15 og tirsdag og torsdag kl. 10.00
– 10.30.
Der er ikke PowerAqua, træning i vand for gravide og Sjov i Vand.
Tårne og vipper åbnes kl. 11.00.
4. Møderække 2016
Tirsdag den 23. august 2016 kl. 18.30 – høring af budget 2017 – 2020.
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.

5. Eventuelt
Carsten Seest anførte, at der mangler blå måtte ved indgang til bassinområde fra forhallen.
Der indkøbes ny.
Der er fortsat udfordringer i forhold til manglende afvaskning.
Det skal endnu engang anbefales, at svømmehallens gæster, hvis de registrerer uhensigtsmæssig
adfærd, tager kontakt til personalet som er rustet til, at gå i dialog omkring reglerne i hallen.

Med venlig hilsen
Bodil V. Nielsen

