Rådet for Større Badesikkerhed
Bestyrelsesmøde, mandag, 1. februar 2016. Kl. 10.00 – 12.30.
Falck, Lyngby, Høstvej 12, 2800 Kgs. Lyngby.
Tilstede: Peter Møller Nielsen, John Mogensen, Conny Krogh, Niels Bækgaard, Sven Hedegaard
Afbud fra: Harald Kortland, Lasse E. Hansen, Jørgen Mosbæk, Steen Bjørn Pedersen

Referat
1. Meddelelser
· Druknestatistik.
o Der vil blive udsendt en pressemeddelelse. I denne vil vi påskønne, at
Star Tour tilbyder svømmeundervisning på deres destinationer.
o Fasthold informationstrykket for sikkerhed ved svømning. Badning fra
båd på havet o.l.
o Den lavere antal druknede i 2015 kunne være en følge af, at badevejret
i 2015 var ”dårligere” end i 2014, hvilket medførte færre badegæster
på strandene. Index’et i 2015 iflg. Nordsjællands Kystelivreddere var
lavere i 2015 end i 2014.
· Vandsikker Kommune.
o Jammerbugt Kommune. Flag. Se nedenfor ud PS.
· Asylcentre og svømmeundervisning.
o Vi bør arbejde for at svømmeundervisning og kendskab til
badeforholdene ved badning i svømmehaller bliver informeret om i
landets asylcentre. Sven kontakter Røde Kors.
o Vores forslag kunne være let tilgængeligt og forståeligt materiale til
udlevering i beboerne på asylcentrene. Sprog?
o Det kunne også være et ppt program med ”hvordan man opfører sig i
en svømmehal.
· Møde med Trygfonden, Anders Myrhøj og Jørgen Mosbæk og Sven Hedegaard.
o Der kom ikke noget konkret ud af mødet med AM. Dog fik vi oplyst, at
Trygfonden har produceret et antal forskellige videos, som vil blive
lanceret på you-tube når sæsonen nærmer sig.
· Nyt design og layout på brochurer.
o De modtagne kommentarer og tekstrettelser vil blive indarbejdet i det
næste udkast og udsendt til bestyrelsen.
o Brochurerne vil i første omgang kun optræde som pdf.filer på
hjemmesiden til fri download.
o Bad aldrig alene. Bedst at bade, hvor der er en livredder. Hold øje med
hinanden.
· Diverse presse siden sidst
· Sikkerhed ved offentlige badestrande, nyt koncept.
o Konceptet ville indeholde sikkerhed fra ejerens side (fx kommune, stat)
og sikkerhed fra brugernes side.
o Det blev påpeget, at sikkerhed ved offentlige strande påhviler politiet.
o Der var enighed om, at sikkerheden samspillet med de forskellige
brugere af stranden og vandet ved stranden er meget relevant.
o RNLI har udarbejdet et sæt Code of Conduct. Disse tekster kunne
anvendes som udgangspunkt til at udforme et sæt code of conduct (vi
skal have et dansk navn). John og Sven laver oplæg til Code of conduct.

2. Opfølgning
Henvendelse til justitsminister Søren Pind - udestår
Vandsikker Kommune,
Jammerbugt Kommune – se PS nedenfor.
o Gribskov har et alternativ til ”blå flag”, 2010.
Odsherred Kommune, status.
o Formanden for sommerhus udvalget og medlem af økonomiudvalget
vender tilbage.
Aalborg Kommune, status. Indgår i ”PS”.
Uheldsregistrering og Svømmebadsteknisk Forening, status.
o Bestyrelsen i SBT har behov for en bedre beskrivelse af formål og
systemfunktion.
o Rådet vil forslå, at vi i samarbejde med SBT får udarbejdet en ramme
for samarbejdet ved at opstille en kravspecifikation og
organisationsbeskrivelse.
o Systemet skal leve op til kravet om et gensidigt fordelagtigt system.
3. Økonomi
Resultatopgørelse / likviditet 2015
Der var spørgsmål om omkostningsstyring herunder sekretariatsudgifter. Der var
enighed om alle poster løbende skal holdes i snor. Sekretariatsudgifterne er også
løbende blevet tilpasset til det niveau de har i dag. Sekretariatets arbejde kan groft
taget indrammes i 3 grupper:
o Behandling af indkomne henvendelser,
o udsendelse af materialer, sekretærbistand til formand og bestyrelse,
herunder møder og referater
o kontingent udsendelse, bogføring og regnskab.
Budget 2016
Udsendelse af kontingenter / støttemedlemsskaber
o Udsendelsen vil ske i løbet af februar måned
o Sikre opkrævninger bliver udsendt til alle.
Banktilhør. Dansk Bank, Jyske Bank
o Rådet skal kun have én bankforbindelse

4. Projekter, kommende
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordjylland
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordsjælland
Lolland og Guldborgsund kommuner
- LAG og FLAG midler.
- Fælles projekt for Gribskov, Halsnæs kommuner
Vandsikker Kommune konceptet bør justeres til at kunne håndtere outdoor
aktiviteter og Blå flag problematikker.
Hjemmesiden på flere sprog
5. Kommende møder
Bestyrelsesmøder 2016
19. maj 2016
25. oktober 2016

o På baggrund af Jørgen Mosbæks tilbud at om at huse vores
bestyrelsesmøder i HI i Solrød Strand var der fra alle tilsagn om at tage i mod
tilbuddet, hvis det stadig står ved magt
Repræsentantskabsmøde
19. maj 2016
Sted forslag:
Københavns kommune. Conny spørger Frank Jensen
Alternativt kunne være BRS, Birkerød

PS:
2.februar 2016. Møde i Jammerbugt Kommune
Tilstede: Borgmester Mogens Gade, vækst- og Udviklingsdirektør Jakob Bisgaard,
Plan- og Miljøchef Gitte Clausen og Henrik Damsgaard. Fra Rådet deltog Steen
Bjørn Pedersen og Sven Hedegaard.
Hovedpunktet på mødet var strandflag. I den forbindelse havde vi tilsendt Mogens
Gade Rådets forslag til ”vandsikker kommune Flag”, som kunne opsættes ved alle
kommunens institutioner, der er omfattet af ”Vandsikkerhed Kommune
Certificeringen.
Blå Flag. Jammerbugt kommune og 8 andre kommuner i Region Nordjylland ekskl.
Frederikshavn, har valgt Blå Flag fra. På mødet blev der derfor et tema, hvordan
der kunne samles enighed i kredsen af kommuner i Nordjylland om et fælles
Strandflag, der kunne hejses i stedet for det nuværende Blå Flag. Altså et flag, der
skulle have det samme værdisæt med hensyn til vandkvalitet, hygiejne og
sikkerhed.
Jammerbugt kommune ønskede at ”Vandsikker Kommune” skulle omfatte flere
krav i sin certificering, således at det ville kunne anvendes som et flag, der skiltede
med vandsikkerhed ikke bare på stranden men generelt i kommunen øvrige
aktiviteter.
Det blev besluttet på mødet, at kommunen udarbejder et certificeringsgrundlag
som skal danne baggrund for en administrativ og politisk behandling i samtlige
kommuner i Nordjylland – inkl. Frederikshavn.
Forinden dette kan lade sig gøre, skal Rådets bestyrelse behandle og tiltræde
dette.
En certificering, som ønsket af Jammerbugt kommune, vil betyde en samlet
certificering af alt, hvad der har med vandaktiviteter, badevand og
badevandskvalitet at gøre.
Når vi modtaget oplægget fra Jammerbugt kommune vil bestyrelsen hurtigt blive
indkaldt til et ekstraordinært møde.

3.2.2016/Sven Hedegaard

