Rådet for Større Badesikkerhed
Bestyrelsesmøde
Hos Falck, Tårnby, Løjtegårdsvej 161, Kastrup.
Onsdag, 11. marts 2015. Kl. 10.00 – 12.00

Deltagere:

Sven Hedegaard, Peter Møller Nielsen, Conny Krogh,
Harald Kortland og Dorte Boe

Ikke til stede:

John Mogensen, Steen Bjørn Pedersen, Lasse E. Hansen
Jørgen Mosbæk, Niels Bækgaard,

Referat
1. Meddelelser
Følgende punkter blev gennemgået:
Velkommen til Harald Kortland, ambulance områdeleder Nordsjælland, nyt bestyrelsesmedlem.
Nyt lagerlokale hos Falck, Farum
Ø Hør spejderne om de vil hente det. Harald ringer til kommunen og hører om de har en ordning.
Ansøgning til Trygfondens Regionalfond, Vandsikker Kommune i hele Nordjylland
Ø Ansøgning er sendt til Ole Stavad og Steen Bjørn vil følge op på det. Conny kender ham også og
vil tage kontakt til Steen.
112 konferencen
Ø Sven med i spørgepanelet vedr kystlivredningen. John indlæg bliver gentaget på
repræsentantskabsmødet. Der var et ønske fra salen om at udarbejde en cost-benefit analyse
af indsatsen for at øge det forebyggende arbejde.
Møde med Mikkel Jørnvil Nielsen, kommunikationskonsulent
Ø Han anså Vandsikker kommune for at være et godt produkt. Ligeledes mente han at
repræsentantskabsmedlemmer også burde støtte rådets arbejde.
Gigantium, Ålborg. Livredningsmaterialer i svømmehaller, fx ilt.
Ø Alle svømmehaller har ilt, men der kan være fare for at give for meget ilt. Hvad er Rådets
anbefaling med anvendelse af ilt i livreddende situation. Bør med i næste udgave af ”sikkerhed
ved offentlige anlæg”.
Ilt er en behandling, som man skal være uddannet til at anvende. Sven tager det op i
styregruppen i erhvervslivredderprøven.
Rejestrygning. Anvendelse af waders.
Ø Vi har fået en henvendelse sikkerhed ved rejestrygning. Her anvendes waders både af voksne
og børn.
I vurderingen af risikoen ved anvendelse af waders vil det være interessant at vide, om de
fatale uheld skyldes at personen med waders er gået ud i vandet eller hoppet/faldet overbord
med waders på.
De nye elektroniske ambulancejournaler kan måske give mere detaljeret viden om
drukneulykker. Nordjylland er pilotregion og har kørt med elektroniske journaler i et stykke tid.

Sven tager kontakt med den præhospitale direktør Poul Anders Hansen, Region Nordjylland,
Ålborg.
Vinterbaderåd hos COOP
Ø Har taget udgangspunkt i Rådets vinterbaderåd men kaldt dem noget andet: ”bad i selskab”,
”bad kun når du er frisk”,”pas på fusserne”, ”ta´ godt fat”, ”bad uden understrøm”, ”ram
bunden”, ”tag dig god tid”, ”hul i isen”, ”fra top til tå”, ”start tidligt”. Til hvert råd, der er
meget indforstået, er der en kort beskrivelse, hvor størstedelen af indholdet stammer fra
Rådets råd og uddybninger. Der henvises på hjemmesiden til badesikkerhed.dk
Druknestatistik til SIF Statens Institut for Folkesundhed. Bjarne Laursen
Ø Han kan måske få adgang til ambulancejournalerne?
Henvendelse fra filmselskab
Ø Kun aktuelt hvis der er funding med.

2. Opfølgning
Møde hos Beredskabsstyrelsen.
Ø Beredskabsstyrelsen ønsker at indtræde i Repræsentantskabet
Skal meddeles på repræsentantskabsmødet.
Vandsikker Kommune, status
Ø Der er afholdt to møder og der kommer et mere tirsdag i styregruppen. Steen Bjørn deltager.
Kommunen forventer at være klar til certificering inden sommer.
Strandklar.
Ø Sven og Peter til møde hos politiet. I konklusionen fra Rigspolitiet erklærer man at Strandklar
er et supplement til 112-app’en.
Mouseketeers bør ændre strandklar, så den automatisk opdaterer.
Hvem ejer egentlig app’en? Steen Bjørn bør tale med dem.
Strandklar bør opdateres meget snart.
Uheldsregistrering, status
Ø Ansøgning sendt til Svømmebadsteknisk forening, der tager stilling på deres bestyrelsesmøde
medio april d.å.
Repræsentantskabsmøde. Tirsdag, 5. maj 2015 hos Beredskabsstyrelsen
Ø Dagsorden med forslag til indlæg.
Vedtægtsændringer, forslag:
Nuværende: Bestyrelsen afholder møde mindst 6 gange årligt ;
ændres til ”mindst 3 gange årligt”.
Nuværende: Bestyrelsen består af formand og 8 medlemmer;
ændres til ”formand og op til 9 medlemmer”.
På valg er: Conny Krogh, Jørgen Mosbæk, Peter Møller Nielsen, Niels Bækgaard, Lasse E.
Hansen.
Skal udsendes med 45 dages varsel.
Ø Vedr. Programmet for mødet. Efter kort velkomst ved Sven gives ordet til vores vært,
Beredskabsstyrelsen, der kan give en kort præsentation af deres virke.
Ø Udkast til Dagsorden for repræsentantskabsmødet blev gennemgået. Der var enighed blandt
fremmødte om forslag til ændringsforslag til punkt 4.

3. Økonomi
Resultatopgørelse 2014
Ø En kort gennemgang af resultatet for 2014 viser, at vi ramte tæt på det budgetterede medet
underskud på godt kr. 200.000. For 2015 er budgetteret med en mindre overskud.
Ø En forbedring af vores driftssituation med et bedre positivt resultat kræver her og nu at vi får
så flere støttemedlemskaber og kontingenter ind.
Ansøgning til Forsvarsministeriet
Ø Det skal tilføjes i ansøgningen at justitsministeriet har anbefalet at søge penge i andre
ministerier.
Det skal ligeledes nævnes, at SOK også er med i repræsentantskabet.
Budget skal medsendes.
Bliver sendt 12/3.
Støttemedlemsskaber
- Repræsentantskabsmedlemmer, nyt
- Kommuner, svømmehaller, svømmeklubber
Ø Gribskov kommune. Husk borgmesteren er Kim Vallentin.
Regnskab fra revisoren er ikke klar til underskrift. Dorte tager det med til
repræsentantskabsmødet så alle skriver under inden mødet.
De medlemmer, der ikke kommer med til repr.mødet skal forinden have lejlighed til at
underskrive regnskabet.

4. Projekter, kommende
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordjylland
Vandsikker Kommune, kommuner i Nordsjælland
Ø John har anbefalet at vi henvender os til visitnordsjælland.
Alternativt en politiker i Gribskov kommune.
Hjemmesiden på flere sprog
Ø Dorte laver et oplæg til hvad der skal oversættes.
Peter kender en dygtig oversætter.
Manglende mobildækning
Ø Conny sidder i tre fællesråd. Hverken internet eller mobiler dur i flere yderområder.
Udbygning af mobilnettet er først færdigt 2020. Tre fællesråd går derfor nu samlet til erhverv
og vækst og der er møde i marts.

5. Kommende møder
Bestyrelsesmøde 5.5.2015 (inden repr.mødet kl. 8.30-9.30).
Repræsentantskabsmøde 5.5.2015
Bestyrelsesmøde 16.09.2015. Falck, Tårnby
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