
Rådet for Større Badesikkerhed
Bestyrelsesmøde

Torsdag, 18. maj 2016. Kl. 9.30 – 10.30
Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D

Tilstede: Peter Møller Nielsen, John Mogensen, Conny Krogh, Niels Bækgaard, Jørgen Mosbæk, 
Steen Bjørn Pedersen, Lasse E. Hansen, Sven Hedegaard og Dorte Boe.

Afbud: Harald Kortland.

Referat

1. Meddelelser blev gennemgået
Druknestatistik 2016-2013. Bilag
PM Drukneulykker 2015. Bilag
Vandsikker Kommune.
Jammerbugt Kommune. Vandsikker kommune dag. Bilag
Aalborg havn. Kameraer. Bilag
Therm Aid (havne drukneulykker). 
Fridykker nærdrukneulykke (svømmehal), testemonial. Bilag
Nyt design og layout på brochurer
Q2M2, dataindsamling. 
Høringsbreve.   Vejl. om godkendelse af svømmebade.

Skibsophugning

Kommentarer til ovenstående:

Blå flag
Jammerbugt har fravalgt blå flag og valgt at opsætte vores vandsikker kommune 
flag. Jammerbugt har spurgt om vi kan certificere i henhold til Blå Flag. 
Vandkvalitetsmålinger varetages af kommunen og et eksternt laboratorie. Der var 
enighed om at vi ikke kan blande os i måling af vandkvalitet. John orienterede om 
at DHI i dag afholder møde om vandkvalitet. Men vi kan kontrollere, at der er 
foretaget de nødvendige målinger.
Det blev pointeret at vores flag er et ”Vandsikker Kommune flag” og at Blå Flag og 
vores sagtens kan stå sammen.
Mange kommuner melder sig i øjeblikket ud af blå flag fordi reglerne er meget 
stramme. John anbefaler Blå Flag at melde sig ind i Rådet.

Vandsikker dag 28/5-16 på Blokhus Strand. 28.5.2016
Vi kommer og stiller vores pavillion og pull-up display op og medbringer brochurer.

Vinterbadenetværket Guldborgsund
Vi har modtaget en henvendelse fra Vinterbadenetværket Guldborgssund 
angående arrangement i Stubbekøbing Havn d. 29/5-2016. De spørger om vi vil 
deltage. Conny deltager på Rådets vegne.

Aalborg Havn / Termiske kameraer
Aalborg kommuner arbejder på et projekt i Aalborg Havn for at nedbringe 
drukneulykker i havnen hvor der stilles termiske kameraer op et sted i havnen.
Bliver det en succes vil det blive udbredt til hele havnen



Fridykker / nærdrukneulykke
Sven kontakter ham for at høre om han vil stille op til en video eller et interview 
eller en pressemeddelelse – vi ønsker at bruge det som et testemonial.
John orienterede om at en amerikansk landsholdsvømmerdruknede for nylig.
Steen orienterede om at der arbejdes på at få bygget et nyt dybtvandscenter i 
Jelsmark til 50 mio. Det er på budgettet i 2017. Dog mangler pt. finansiering. 

Q2M2
Q2M2 vil gerne hjælpe med dataindsamling til druknestatistikken. Sven ser 
nærmere på hvad de har adgang til.

Ny definition på ”druknet”
John orienterede om at der er kommet en ny definition på drukning. Nærdød 
ophører og fremover er man druknet såfremt luftvejene er blokeret af væske.

Den internationale definition på drukning lyder: 
“Drowning is a process resulting in primary respiratory impairment from 
submersion/immersion in a liquid medium. Implicit in this definition is that a 
liquid/air interface is present at the entrance of the victim’s airway, preventing the 
victim from breathing air. The victim may live or die after this process, but 
whatever the outcome, he or she has been involved in a drowning incident.”

Den danske oversættelse af definitionen på drukning er:  
”Drukning er en proces, der resulterer i livstruende iltmangel efter neddykning eller 
nedsænkning i væske. Personen kan som resultat af dette afgå ved døden eller 
overleve med eller uden skader”

2. Opfølgning
Henvendelse til justitsminister Søren Pind - udestår
Vandsikker Kommune, 

Jammerbugt Kommune – ny prisstruktur
Odsherred Kommune, status. Næste skridt. 
Aalborg Kommune, henvendelse

Uheldsregistrering
Code of Conduct / Sikkerhed ved offentlige badestrande

Kommentarer til ovenstående:

Odsherred kommune
Kontaktperson: Jesper Koch, medlem af økonomiudvalget og SOL, Sommerhusrådet 
for Odsherreds Landliggere – selvom han holder op til næste kommunalvalg. 

Code of Conduct. Sven arbejder stadig på det.

Uheldsregistrering / output
Der blev aftalt møde i Espergærde med Peter, Sven og Dorte vedr. indberetning og 
dataadgang fra svømmehallerne.



3. Økonomi
Resultatopgørelse 2015
Budget 2016

Kommentarer til ovenstående:

Regnskabet blev gennemgået.

4. Projekter, kommende
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordjylland
Andre potentielle kommuner kunne være Lolland-Falster Kommuner

Kommentarer til ovenstående:

Udbredelse og information om Vandsikker Kommune:
Der er kontakt til Lolland-Falster kommune. De har mulighed for at søge midler. 
Der efterlyses præsentationsmateriale i form af 
brochurer/powerpoint/videomateriale omkring vandsikker kommune. Sven og 
Steen laver tekst til præsentation.

Forslag til målgruppe for informationer: Artikel til Visit”Regionerne”, 
præsentation for VisitDanmark samt beskrivelse af indførelsen af Vandsikker 
Kommune i Danske Kommuner sammen med borgmester Mogens Gade.

Rådet skal ikke blande sig i finansieringen af ”vandsikker kommune”, for ikke at 
blande økonomi og sikkerhed sammen.

Forslag til effektivitet af Vandsikker kommune kunne være, at Rådet og 
Jammerbugt Kommune laver en evaluering/cost benefit analyse. 

5. Kommende møder 
Bestyrelsesmøder 2016

25. oktober 2016

Repræsentantskabsmøde 2017:
18. maj 2017

HLR2016 – Gøteborg
11./12. oktober 2016

6. Eventuelt

Lasse orienterede om at beredskabet er ændret og hedder nu Danske 
Beredskaber. Sven aftaler møde med Bjarne Nigaard for at gøre status for vores 
løbende samarbejde.

Vi bør næste år afsætte mere tid til bestyrelsesmødet, når det bliver afholdt 
umiddelbart inden Repræsentantskabsmødet.


