
Referat -  Dialogmøde 31. oktober 2022                

 

 Velkommen til:  v/Birgitte Junker  

o præsentationsrunde 

 

 Ny idræts- og foreningskoordinator:  v/Annette Rasmussen 

o Præsentation af Annette og hende baggrund.  

 

 Hvordan er den ny sæson opstarten gået:  ALLE 

o Roskilde Svømning – vi er kommet godt i gang, stor tak til Annette for 

hjælpen.  

o RÆM – meget tilfredse, føler sig velkommen og ros til personalet i Roskilde 

Badene.  

o Diskussion om alarmering på diverse bade, herunder brug af mobiltelefoner.  

o Vedr. brug af rolator – Roskilde Badene kigger på, om der kan anskaffes et 

par stykker mere.   

o Vedr. medlemsantal: udfordring omkring de unge på holdene.   

o Vedr. mangel på livredder på enkelte hold: nogle er sårbare ved sygdom, 

enkelte hold har ikke kunnet finde livredder. Opfordring til at klubberne 

hjælper hinanden.   

o Hvis i ikke i bruger tiden – venligst meld tilbage.  

o Vedr. fækalie uheld og aflysning og omkrævning fra foreninger. Roskilde 

Badene checker op på dette.  

 

 Energibesparelser i Roskilde Badene:  v/Birgitte Junker 

o BJ orienterede om energibesparelserne som er besluttet. En enkelt klub 

nævner, at de bløder, da de benytter saunaen meget i deres træningstid.  

o Bruservandet i Maglegårdsbadet og Sct. Jørgens badet i herre omklædning 

er varmt – måske kan det justeres.  Roskilde Badene checker op på dette og 

laver evt. justering hvis muligt.   

 

 Maglegårdsbadet, forældre i svømmehallen: pkt. fra Roskilde Svømning 

o Roskilde svømning opfordre til fælles fodslaw omkring forældrene skal ud af 

svømmehallen, i aldersgruppen 4-5 år og op til 9-10 år.  

o Neptun gør det allerede i Sct. Jørgensbadet. Men har også en udfordring i 

Maglegårdsbadet.  



o Vedr. forældre som venter i Maglegårdsbadet - foreningerne er velkommen 

til at åbne mødelokalet til forældrene.  

o Foreningerne er enige om, at forældrene ikke bør være i svømmehallen, og 

hver forening finder annoncerer hvornår forældrene kan komme til at kigge.  

 

 Eventuelt 

o Annette beder om at foreninger hjælper til med de ting som Annette har 

præciseret i en mail, bl.a. bundsuger, afvaskning mv.  

o Ure i omklædning (Bymarken). Roskilde Badene kigger på dette.  
o Transkønnet – nogle gode råd?  
o Kravlegård – fint den er kommet retur på Lysholm.  
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