Idrætsanlæggene i Gladsaxe
Gladsaxevej 200, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 62 00
E-mail: idraet@gladsaxe.dk

16.

Indkaldelse til Brugermøde for Svømmehallerne.
Sted……….: Gladsaxe Svømmehal B-lokalet Vandtårnsvej 55 2860 Søborg
Dato/Tid… .: Mandag den 13. maj 2019 kl. 17:00
Deltagere: Kim W. Marquardt (GSC), jannie Kuno Hansen (FOF/GOF), Frederik
Clausen (FOF/GOF), Eva Rasmussen (SUKA), Ole Scales (Svømmeskolen), Torben Kristensen (Gladsaxe Sportsdykkerklub), Holger Kortbek (Idrætschef) Lone Vogelius (Områdeleder Gladsaxe Svømmehal, Kim Abildgaard (Halinspektør Bagsværd Svømmehal)
Referant: Kim Abildgaard
Referat:
Hvem er vi rundt om bordet?
Præsentationsrunde.
Nyt fra anlæggene?
Ændring af ledelsesstruktur for svømmehallerne.
Fra medio februar 2019 er ledelstrukturen vedr. svømmehallerne omlagt således, at
Lone Vogelius er leder af Gladsaxe Svømmehal, og Kim Abildgaard er flyttet til
Bagsværd Svømmehal.
Vi har i september måned skiftet indgangssystem, så der fremover skal bruges et
armbånd til indgang. Opstarten af dette system har givet en masse problemer, som
– med de erfaringer vi har samlet os – skal være mindre ved opstart af næste sæson.

Der har været udlånt armbånd til FOF for indgang i Basværd Svømmehal i år. Fra
og med den kommende sæson, skal der købes armbånd ved indgang. I bagsværd
Svømmehal volder udleveringen speciel udfordring, idet der ikke er afsat personale
til betjening af kassefunktionen, tirsdag og torsdag indtil kl. 13:00. Kim tilbyder at
sætte kassevagt første uge (uge 36) tirsdag og torsdag intil kl. 13:00 til salg af armbånd. FOF deltagere der ikke møder op her, kan købe armbånd i åbningstiden.
Bagsværd holder sommerlukket uge 27 – 28 – 29.
Gladsaxe Svømmehal.
Lukningen tirsdage og torsdag aften for GSC forløber fint. Holdene er fyldt godt op,
og GSC medlemstal er over tidligere niveau, inden lukningen, bl.a. på grund af mulighederne for svømning tirsdag og torsdag aften.
En rodet start – efter lukkeperioden - på grund af udleveringen af armbånd til Klubbens medlemmer. Der forventes en bedre udlevering næste sæson, idet mange
har armbånd i forvejen.
Dykkernes adgang med udstyr gennem sidedørerne, i selve hallen er ikke begrænset. Døren binder, så der skal bare tages bedre fat.
Dykkerne indgang via bagindgangen : dykkerne accepterer, at kvindelige dykkere
klæder om i handikaprummet, af hensyn til rengøring. Dykkerne skal lige have tid til
at melde ændringen ud.
Brusevandet laves i lukkeperioden som er uge 30 – 31 og 32, udendørsbassinnet er
åbent hele året.

Bagsværd Svømmehal.

Nyt fra brugerbestyrelsen?
Nyvalg til brugerbestyrelsen hvert år. Nuværende formand, er også formand for GSC
og næstformand fra gymnastikforeningen. Der har været en proces vedr. ønsker om
facilliteter. GSC ønsker f.eks. en ny svømmehal. På fællesmøde med brugerønsker,
er der lige pt. Samlet 26 ønsker. Lige fra små til helt store anlægsønsker.
Idrætsråd (fra foreningerne) om hvad der er vigtigt; hvor bruger vi pengene klogest
henne. Ny skøjtehal i brug slutningen af år 2022 og beg. 2023. Placering ikke endelig
besluttet.
Facebook bruges nu til informationer fra idætsanlæggene. Det anbefales at holde sig
orinteret der.
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Digital registrering af forbrugsmønster på vej. Der skal tælles forbrug i Hal 1 og 2,
badmiton samt skoler mm. Ca hver 4 bookede time bliver ikke brugt.
Alle kæmper med det nye bookingsystem, der er udviklet undevejs, og er ikke færdig
endnu.
Mobilen kan i fremtiden bruges til afbookning via en app. Håber, at det bliver brugt så
en bedre brug af facilliteterne kan etableres.
Skolerne er ikke søde til at bruge bookede tider, hvilket giver tomme timer hvor faciliteterne ikke bliver brugt.
Brugerbestyrelsesrepræsentant.
Repræsenteret af Idrætschef Holger Kortbek.
Nyt fra foreningerne.
50 års jubilæum svømmeskolen.
1 maj GOF og FOF sammanlagt.
Dykkerne Ingen begynderhold i år ændre sig fra næste år.
Hallukningen trak søm ud, men GSC er næsten tilbage, trods udfordringen med armbånd
Evt.?
Kontaktoplysninger:
Lone Vogelius
Telefon: 39576220/40337251
lonvog@gladsaxe.dk

Kim Abildgaard
Telefon: 39576510/40542032
bkdkma@gladsaxe.dk
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