Referat fra Brugerrådsmøde i Haraldslund
Tid:

Tirsdag d 21.01.20 kl. 16.00-18.00

Sted:

Haraldslund, Kontor

Til stede: Jan Frederiksen (Centerleder), Jørgen Andersen (Formand), Ernst Trillingsgaard,

Lisbeth Holler, Dorthe Amalie Howard, Poul Erik Wagner, Kenndy Martens. Jesper Balle, Inger
Johansson

Afbud fra:
Mødeleder: Jørgen Andersen
Referent:

Jørgen/Jan

Dagsorden og Referat:
Punkt
1) Nyt fra centerleder

Referat
Aktiviteter: Valentins kurbad 14.2 pris 149 kr. nytårs
kurbad 31.1 pris 245 kr. – vores saunagus kører
forrygende med stort set fyldte saunaer – vi er pt. ved
at opføre nyt massagerum til bl.a. parmassage, jeg
arbejder pt. ihærdigt på også at kunne tilbyde
fodplejer eller fodterapeut behandling – relax
vandmassage kører igen, der var udøvet hærværk på
madrassen.
Forplads: vi skal desværre have gravet pladsen foran
hovedindgang op igen, grundet større kapacitet i rør
og unidrain i tilfælde af massiv regn. Samtidig skal der
graves en 15.000 liter vandtank ned i plænen som
vandopsamler, periode ca. 3 uger – jeg håber og
forventer at vi får vores PANNA arena tilbage på
pladsen, i så fald placeres den op mod hegnet til
tennisklub p-plads. – beplantning på forplads
foretages når der er stabil vækstperiode – Indkørsel
til p-plads og stadion er underbelyst, grundet bl.a.
forældede lamper og svage lyskilder, samt en
tiltagende grøn vækst på murværket som hæmmer
udstråling af lys fra lamperne, renoveringen
påbegyndes i næste uge

Bibliotek: Biblioteket vil evaluere benyttelse af
børneområdet efter sommerferien. – overordnet set
syntes vi der er et fint flow i reservering og udlån, om
end vi mangler de forskellige studiegrupper, som bl.a.
også tilførte Cafeen noget købekraft.
Lokaler: AAB vil fremover gerne booke lokaler i
Haraldslund til de store kampe – Vi skal forvente at
dampbadet er under renovering hele februar måned,
vi har valgt mosaikker og klinker. – i det gamle
massagerum har vi talt om at købe en massagestol til
booking. – generelt går bookinger af mødelokaler og
sale fint, der er lavet aftaler med Aalborg
Sundhedscenter, Seniorsport Aalborg og Fokus
Fitness. - Vores egne hold benytter jo også lokalerne i
stort omfang.
Diverse: vi har nu modtaget vores nye profilmagasin,
skuffende at ikke flere sponsorer ville være med i
magasinet, men OK vi får fortalt om indholdet i
Haraldslund – Nyt fra Sundhed i bevægelse, Storvorde
sundhedshus åbner til sommer, stor søgning til akt. i
Gandrup – Juletræ er i år sponseret af kommunen,
som en kompensation for byggefasen, til næste år
skal vi søge sponsorer til træet f.eks. igennem
detailhandlen i vestbyen Økonomi: Indtægter 2019 7.560.800 kr.
2018 7.206.112 kr.

2) Nyt fra Brugerråd

Spørgsmål og kommentarer fra brugerråd og formand:
Vigtigt at det tydeligt fremgår i information til wellnessbrugere,
at når der er saunagus kan man ikke komme i sauna de 15
minutter, hvor gusen kører.
En reminder igen om, at der skal benyttes håndklæder i
motionscentret.
Det fungerer fint på parkeringspladserne, og der er nu ppladser nok, virker det som.
Det har været klager over for koldt vand i omklædning og
bassiner. Problemet skulle være udbedret i løbet af kort tid.

Der vil blive koordineret mellem vandpolofolk og arrangører af
diverse events om fredagen. Helt konkret handler det om 2
kommende arrangementer.
Der gøres opmærksom på, at dysserne hurtigere skal tændes,
når der har været afholdt vandaerobic etc.
Jan undersøger om der kan laves en klippekortordning til
motionscentret

3)
4)
5)
6) Eventuelt

7) Næste møde

Evt.
Generalforsamlingen i brugerrådet vil blive afholdt onsdag
d.25.3. Kl.16.30. i det gamle bibliotek.
Brugerrådet mødes kl.16.00
Formanden sender beretning til brugerrådet en uge inden
generalforsamlingen.
På valg til brugerrådet i år er: Jesper Balle, Poul Erik og
Jørgen A
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