REFERAT - REPRÆSENTANTSKABSMØDE 5. MAJ 2015
Mødet blev afholdt hos Beredskabsstyrelsen på Datavej i Birkerød.
Deltagere:
Bent Peter Andresen fra Røde Kors, Kristian Christensen fra Lalandia, Jacob Schrøder fra Team Bade,
Otto Skak fra Slotsøbadet, Peter Kragh fra BRS, Nils Bjerring Strandbygaard fra Værnfælles
Forsvarskommando, Claus Nielsen, Børneulykkesfonden, Sven Hedegaard, Conny Krogh, Steen Bjørn
Petersen, Jørgen Mosbæk, Niels Bækgaard, John Mogensen, Peter Møller Nielsen og Dorte Boe, Rådet
for Større Badesikkerhed.

Peter Kragh fra Det Nationale Beredskab bød velkommen og indledte med information om Beredskabets
arbejde og ansvarsområder.

1. Valg af dirigent
Peter Møller Nielsen blev valgt til dirigent, der kunne konstatere at mødet var rettidigt indkaldt, men at
regnskabet var blevet udsendt for sent. Men der var ingen indvendinger imod at gennemføre mødet.

2. Spørgsmål og bemærkninger til formandens skriftlige beretning om rådets virksomhed
Rådets druknestatistik og øvrige aktiviteter blev gennemgået.
Druknestatistik
Antal druknede fra strand i 2014 er desværre forblevet på sidste års niveau – nok primært på grund af
den fremragende sommer sidste år. Drukning i havnene er i 2014 igen det største problem. 25 personer
er druknet i havet eller i havne. Aldersmæssigt er det stadig de 40+ der er kraftigt overrepræsenteret i
druknestatistikken, ligesom det er flest mænd der drukner.
Vandsikker kommune
Status på Projektet Vandsikker kommune hos Jammerbugt Kommune og mulighederne for certificering
blev gennemgået. De nordjyske kommuner er interesseret og der er søgt midler til at gennemføre
projektet i disse kommuner.
Nyt uheldsregistreringssystem
Rådet har indgået samarbejde med Svømmebadsteknisk Forening omkring udvikling af et nyt forbedret
online system til uheldsregistrering for svømmehallerne.

Nyt organisationsmedlem
Beredskabsstyrelsen er nu medlem af Repræsentantskabet og Lasse E. Hansen, beredskabschef i
Odsherred kommune, repræsenterer de kommunale beredskabschefer i Rådets bestyrelse.
Input fra deltagere
Der er brug for en indsats omkring problemerne med Karlstrup Kalkgrav, hvor to personer druknede
sidste år. Måske kunne Rådet præsentere Vandsikker Kommune for kommunen?
Det blev nævnt, at der mangler fælles registrering af data omkring druknede, hvorved der kan være
forskel på registrerede data fra Trygfonden, Beredskabet og fra Rådet.
Det er helt klart Rådets ønske, at der arbejdes hen imod en mere harmoniseret form for dataindsamling,
gerne i samarbejde med de øvrige aktører.
Fridykning i svømmehallerne blev drøftet og ligeledes Rådets holdning hertil, som er klar og som er
meddelt i pressemeddelelser. Træning i fridykning hører ikke hjemme i svømmehallerne offentlige
åbningstid. Træning kan gennemføres i overensstemmelse med ledelsen i svømmehallen. Der blev bedt
om, at Rådet ikke glemmer at have fokus på svømmehallerne.
Uheldsregistreringen og fordelen herved kunne med fordel synliggøres mere. Det blev samtidig gjort
gældende at det altid er svømmehallens ejer, der har ansvaret for sikkerheden. Politiet godkender ikke
svømmehallerne, men kan give dem påbud, hvis sikkerheden ikke er i orden. I den forbindelse er det
problematisk at ikke alle svømmehaller udfylder uheldsrapporter.
Rådet har udarbejdet de nationale baderåd, men vi mangler fortsat en egentlig lovgivning og formelle
retningslinjer på ”vandområdet”.
Projektet ”vandsikker kommune” er et skridt på vejen og bør drøftes med Kommuners Landsforening.

3. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet for 2014, der udvider et stort negativt resultat, blev forelagt. Resultatet skyldes et bevidst
ønske om at anvende Rådets formue til særlige aktiviteter og støtte for den daglige drift. Budgettet for
2015 udviser et positivt resultat.

Vi mangler stadig støtte til driften, og der er gjort flere tiltag for at vende billedet:
·
·
·
·

Kontingentet er steget
Omkostningerne er skåret til et minimum
Der er søgt midler
Der er rettet henvendelse til Ministerierne for øget støtte

Projektfinansiering er en mulighed, men det har vist sig at være en svær vej at gå. Og ansøgning om EU
midler er så ressourcekrævende at gennemføre, at de indtil videre er fravalgt.
Otto Skak foreslog at Rådet kørte samdrift med andre organisationer.
Regnskab og budgettet for 2015 blev godkendt.

4. Evt. indkomne forslag
Der er to ændringer til vedtægterne – og de blev begge vedtaget:
”Bestyrelsesmøde 6 gange årligt” ændres til ”minimum 3 gange årligt”.
”Bestyrelsen består af formand og 8 medlemmer” ændres til ”formanden og max. 9 medlemmer”
Begge forslag blev godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende var på valg: Niels Bækgaard, Lasse E. Hansen, Conny Krogh, Jørgen Mosbæk og Peter Møller
Nielsen.
Der var ikke indkommet andre forslag, så alle blev genvalgt.

6. Valg af revisor
Statsautoriseret revisor John Ladekarl, Deloitte, blev genvalgt.

7. Eventuelt
Intet.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde var der to indlæg:
·
·

Kystlivreddertjenesten i Danmark v/ John Mogensen
Værdien af kystlivreddere på stranden v/ Sven Hedegaard

