
                               

Referat fra den årlige Generalforsamling i Haraldslund  

Tid: Tirsdag d 31 august 2021 kl. 15.30 -17.30 

Sted: Haraldslund Svømmehal, Mødelokale ved forhal 

Dagsorden og Referat: 
 

Punkt  Referat 
1) Velkomst 

 
Velkomst ved Jørgen Andersen 
Byder velkommen efter 1 års ”Corona-pause” - og 

2) Valg af dirigent 
 

Britta Magnussen 
Britta fremlægger og sikre at retningslinjer for rettidig 
indkaldelse til Generalforsamling er overholdt, samt står for 
valg af referent og stemmetællere. 

3) Valg af referent Dorthe Amalie Howard 

4) Valg af 
stemmetællere 

Der bliver valgt 1 stemmetæller  
Torben Nielsen 

5) Årsberetning fra 
brugerrådsformand 

Årsberetningen fremlægges mundtligt af formanden, og kan 
findes på Haraldslund Svømmehals hjemmeside, samt i 
papirform på info-opslagstavlen i gangen v. forhallen. 
 
Jørgen har en tilføjelse til årsberetningen og ønsker endvidere 
at drøfte følgende emner fra beretningen:  
1. Hygiejne (tilføjelse) 
2. Årskort 
3. Brug og anvendelse af ”børne-rum” ved biblioteket 
 
Hygiejne: Der er observeret at rigtig mange går i 
svømmehallen uden at vaske sig – emnet sættes ned til 
diskussion under punkt 11 - eventuelt. 
Kommentarer til tilføjelsen: Der foreslås at der kommer mere 
opsyn i bad og omklædning mht. om gæster vasker sig. 
Emnet drøftes og der kommer flere gode input fra de 
fremmødte. Brugerrådet vil se på forskellige gode ideer til at få 
fokus på udfordringen. 
Det pointeres at Haraldslund ikke nuværende har 
hygiejneproblemer. Alle tal og vandprøver er fine og 
faciliteterne er og opleves rene, pæne og hygiejniske af 
brugerne. 
 
Årskort: Der har tidligere været forslag og ønske om årskort, 
men dette er ikke imødekommet fra ledelsen og 



                               
forvaltningens side. Billetpriser og lign er en politisk 
beslutning. Blandt de fremmødte er der enighed om at 
klippekort (f.eks. 40-turskort) fungere fint. Der er derfor ikke 
overvejende argumenter for at genoprette mulighed for 
årskort og månedskort. Jørgen appellerer til at man reflekterer 
over de fordele der kunne være ved månedskort og årskort. 
Punktet tages med til brugerrådet. 
 
Børne-rum: 
Der forsåles en evt. revurdering af rummets indretning. 
Biblioteket vil lave en evaluering af hvor meget rummet 
anvendes her i efteråret. Der er forslag om en ny indretning 
der appellerer til unge studerende, studiegrupper, og evt. 
læsestue. 
 

6) Årsberetning fra 
Centerleder 
 

Årsberetningen fremlægges mundtligt af Centerlederen, og 
kan i øvrigt findes på Haraldslund Svømmehals hjemmeside, 
samt i papirform på info-opslagstavlen i gangen v. forhallen. 
 
Kommentarer til beretningen: 
Der spørges ind til hvorvidt det forventes at der opstilles 
juletræ på forpladsen. Juletræet forventes at blive opstillet. 
 
Kort drøftelse af parkerings- udfordringer for Haraldslunds 
brugere. Der er mange der benytter P-pladserne bla. 
håndværkere og beboere i Vestbyen generelt. Der er en 
bekymring for om man i fremtiden kan komme af med bilen, 
som gæst. Der er et ønske om at brugerrådet bringer det til 
det politiske niveau. 
Der er ros til medarbejdere og personale ift. at håndterer 
Corona restriktioner – det er af brugerne oplevet fuldt 
forsvarligt.  
 
Der er færre brugere i motionscentret – hvordan får vi folk 
tilbage i motionscentret efter coronaen ?. Haraldslund 
arbejder med at være meget synlig på de sociale medier. 

7) Indkomne forslag Ingen indkomne forslag 

8) Vedtægtsændringer Ingen forslag til vedtægtsændringer 

9) Valg til Brugerrådet På valg til brugerrådet er Jørgen Andersen, Poul Erik Wagner, 
Jesper Balle for en periode på 2 år. Alle modtager genvalg. 
 
Alle 3 er genvalgt for en 2-årig periode. 



                               
10) Valg af 2 

suppleanter 
Inger Johansson modtager genvalg.  
Inger Johansson er genvalgt for en 1-årig periode. 
Torben Knudsen har henvendt sig og ønsker at opstille som 
suppleant. Han er ikke fysisk tilstede, men formanden har 
modtaget fuldmagt til at repræsentere suppleanten. 
Torben er valgt som suppleant for en 1-årig periode. 
 

11) Eventuelt Der fremføres ønsker fra fremmødte: 
1. Ønske om kurve ved bruseren til medbragt shampoo. 
2. Ønske om badebænke 
3. Ønske om albuestokke til benyttelse 
4. Ønske om adgang til toiletter ved biblioteksområdet 
5. Ønske om caféborde på forpladsen, så en kop kaffe kan 

nydes ude. 
Ønsker modtages positivt af Centerlederen, der i samarbejde 
med brugerrådet vil effektuere ønskerne. Ønsket om adgang 
til toiletter i biblioteksområdet, er ikke helt så enkelt, men der 
vil blive kigget på muligheden for det. 
 
Orientering fra brugerråd:  
Brugerrådet arbejder med også at promovere Haraldslund som 
kulturhus. 
Der arbejdes på flere arrangementer af kulturel art 
Feks musiske arrangementer  

 

                                                                                                                                                    


