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Velkommen ved Birgitte Rafn Junker 

Der var en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende 

Status på afsluttet sæson bl.a. armbånd. 

For Roskilde Badenes vedkommende er det gået rigtig godt og over al forventning. Og vi har også kunnet 
tilgodese konkurrencesvømmerne, hvilket vi er rigtig glade for. Det har været en god oplevelse at have Jer 
som foreninger. Vi prøvet at favne alle - også selvom I er forskellige foreninger og dagligdagen har vist, at 
det er muligt, både at have skoler, foreninger og borgere i bassinerne på samme tid.  
 

Aftaler omkring armbånd.  

Sorte fra Roskilde Svømmeklub, og Neptun.  

Vedr. aflevering af armbånd fra sæson 2021-2022: Tag kontakt med os, hvis I har brug for en aftale omkring 
jeres armbånd. I behøver ikke aflevere dem I allerede har, hvis tiderne i næste sæson er de samme. Aftale 
kan laves på:  roskildebadene@roskilde.dk  

Husk de eksisterende er kodet til en bestemt dag og tidspunkt. Så ændres der på det, skal de lige tilbage og 
kodes om. Ikke afleverede armbånd faktureres til foreningen.  

Spørgsmål: 

Roskilde Svømning: Vi har et problem hvis man først melder sig til i september og skal have armbånd.  

Neptun: Samarbejde om udlevering af armbånd. Vi kunne måske samarbejde med receptionen sådan, at vi 
evt. kan udlevere 2-3 armbånd med navne på, og aflevere ved disken.  

Roskilde Svømning forsøgte med lister sidste år. Men det var desværre et for stort arbejde for receptionen. 

RÆM: Det fungere godt for RÆM, de sidder der den første måned af sæsonen. 

Roskilde Badet: Det handler om at finde en model, der passer. Hvis foreningen f.eks. laver en pose med 
armbånd og et navn mm, så kan Roskilde Badene godt udlevere det. Er der ikke et navn må brugerne betale 
og så må foreningerne sikre, at de har husket at udlevere navne og armbånd til Frontdesk. 

Roskilde Svømmeklub: Vi oplever mange, der har mistet deres armbånd. Kunne vi lave en aftale at dem der 
mister køber et armbånd direkte herude. Så man laver et klubarmbånd.  

Neptun: Tænker vi skal holde det i egne foreninger. De fleste kommer de første 2 uger efter sæsonstart. 

RÆM: Når vores medlemmer glemmer armbåndet må de betale en billet.  

Roskilde Badene: Vi finder en løsning på hvordan vi får løst problematikken med armbånd i en pose så vi 
kan hjælpe efter de første 2 uger efter sæsonstart. Roskilde Badene kan desværre ikke stå for glemte eller 
bortkomne armbånd. Roskilde Badene udsender retningslinjer for dette til foreninger omkring procedure 
for hvad Frontdesk kan være behjælpelig med og hvordan det skal pakkes.  



Birgitte orienterede om, at når de nye skoleklasser kommer – så har Roskilde Badene en der kommer ud og 
fortæller eleverne hvordan man vasker sig. Var det en ide eller gør I det selv? RB vil gerne hjælpe i den 
forbindelse. 

Diskussion omkring vask eller mangel på samme. Alle synes det var en god ide. Vi aftalte at foreningerne 
tager fat i RB, hvis de har brug for det. Vi støtter op omkring det. 

Ny idræts- og foreningskoordinator i Roskilde Badene og arbejdet med foreningerne 

Annette starter 1. juli og der vil blive afholdt et møde med hver af foreningerne, så deres behov kan blive 
tilgodeset.  

Bordet rundt – hvad sker der i jeres forening 

Nogle, der har noget de gerne vil dele? 

Der blev spurgt ind til, hvad man skal vi stille op med børn over 7 år, der ikke ved hvilket køn de tilhører?  

Roskilde Badene oplever det også. Har I de problemer så må I kontakte os, så bliver det løst med et special 
armbånd til familieomklædningsrummene.  
 
Ukraineprojekt: Hvem gør noget for dem? Det gør Neptun. 

Neptun stiller instruktører til rådighed og har fået nogle tider i Roskilde Badet til børn fra Ukraine. Sendte 
en besked til den Ukrainske venskabsforening og har fyldt holdet helt op. Det har været en succes. Det 
vigtigste er et de leger, og har det godt med mødrene som var med. Det hr kørt i 4 lørdage og Neptun har 
lige haft 40 års jubilæum og planlagt at de skulle komme til vores jubilæum. Der kom 10-12 familier. Stor 
succes. Det var det hele værd – de var så glade.  

Viby Svømmeklub: Vi havde en del for nogle år siden og søgte penge fra fonde til at oprette svømmehold. 
Der er mange støtteordninger. 

Roskilde Badet: Røde Kors har købt billetter og giver dem til familier, som de udvælger.  

Dejlig positiv historie  

Der sker noget i Himmelsøerne. Der er en 4. sø som skal være en idrætssø. Planen er at lave baner til 
vandsport, is-svømning, kajak, mm. Men der mangles penge så der kan komme noget attraktivt ud af det.  

Neptun: Hvad er holdningerne til at holde arrangementer, når vi nogle børn der svømmer? Kan vi evt. få 
deres forældre til at svømme samtidig? Neptun gerne holde et årligt event, og bruge svømmehallen som 
man tidligere har gjort. Har i de sidste 20 år haft et arrangement 2 gange om året af 3 timer i Roskilde Badet 
og det vil de gerne kunne. F.eks. en time efter lukketid. 

Roskilde Badene: Hvis hele svømmehallen skal bruges er det et problem. Der skal også være plads til 
borgerne i den offentlige åbningstid. Men vær gerne konkret mht. ønsker så kan vi sammen kigge på hvad 
der er muligt.  
Vedr. forældre svømning samtidig med børnesvømning, så er det ikke noget RB kan tilgodese pga. 
takstbladet. Vi kan ikke gøre forskel på gæster. Hvis forældre skal svømme, er det formentlig inden for 
foreningens egen svømmetider og på kontingent. Hvis de skal motionssvømme, så er det på en alm. billet.  

Evt.  



Grøn måtte i Maglegårdsbadet står og lugter. Den skal smides ud.  
 
Viby svømning var ked af at man ikke kan holde aqua-camps mere.  

Roskilde Badet: Andre klubber har afholdt Aquacamps i RB, så dette er muligt i RB. Snak med 
foreningskoordinatoren når i afholder næste møde med hende.  
 

Derudover blev det nævnt, at Maglegårdsbadet skal renoveres. Baderummene får nye klinker, fuger mm. 
 

Roskilde Svømning ville gerne give deres instruktører mulighed for svømmetræning. RB er ikke involveret i 
dette. Det skal foreningerne selv som arbejdsgivere stå for dette.  
 
Der blev spurgt om vi er blevet flere foreninger? Til det var svaret ja, der er kommet flere.  
 

Der blev også orienteret om, at Sct. Jørgensbadet er på anlægsbudgettet til renovering i 2024.   

 

Dernæst var der spørgsmål om, hvem skal foreningerne skal ringe til mht sikkerhedstjek?  

Svaret var, at det bliver den nye Annette. 

Hvis der er mange var det måske en god ide at ligge foreningernes anlægsgennemgang efter kl 16.00, og 
ligge det for alle på samme tid. Så tager vi RÆM om formiddagen. 
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