
Områdemøde 25. oktober 2016 – Område 2 

Ad 1. Nyt fra foreningen ved Kai S. Hansen. 

Claus Madsen ny inspektør i Birkerød Idrætscenter/Rudersdal kommune. Vi står for al drift, ude som inde, 

udlejning mv. åbning af FitnessDK, styring af diverse installationer (lys, vand) via smarthone/tablet, så flere 

kan styre, så det ikke kun kan ske centralt. 

Evaluering af årsmødet: Herunder skal indtænkes ny frokostordning, så udstillingen ikke rømmes under 

frokosten. Årets forsøg med doggybag frokost ”nedstemt”. Ny struktur for HI blev vedtaget på årsmødet. 

Områderne vil hedde 1,2,3,4,5 og er næsten regionsdelt. Jørgen  Juhl, Horsens indtrådt i 

forretningsudvalget. Der mangler en tillidsrepræsentant i FU. 

Ny IT er indkøbt/leaset, med betragtelig udgift til følge. Lederuddannelsen i HI regi har pt. 7 tilmeldte.       

13. december møde med HI Jørgen Mosbæk, Ricky og Anders om fremtiden for HI lederuddannelsen. Der 

er alternativer  på vej (bl.a. ved Carsten Clemmensen, Bornholm), så hvad skal/kan der gøres? Nye 

”beboere” i HI, rådet for større badesikkerhed er flyttet ind, det forekommer som en god ordning i forhold 

til husleje og ”sparring”. Hanne har opsagt sin stilling pga alder, så ny fagsekretær skal findes.  

Lidt snak omkring uddannelse, hvor vigtigheden af, at der bakkes op om en fælles uddannelse 

understreges. For badeassistentuddannelsen er det sidste udkald for at gøre uddannelsen permanet i regi 

af KL. 

Vi bør få nogle erfagrupper op at stå, måske allerede i dag. ConnectSport er ved at etablere ConnectSwim 

som en slags erfagruppe. (ref. bemn.: Afholdt møde 30. september i Farum Svømmehal i samarbejde med 

HI) 

Næste møde d. 5. april og i september på Bornholm. Dato for Bornholmbesøg udmeldes senere. 

 

Ad 2. Spørgsmål og svar fra PFA ved Jens Nordentoft. 

HI og PFA er forbundet via en rammeaftale. Vi er tilknyttet en pensionsordning via den overenskomst vi er 

ansat efter. God ide også at snakke pension direkte med sit pensionsselskab og ikke kun tale pension via 

banken. Sørg for at få oprettet din profil på mitpfa.dk. Som privat ansat kan det være dit eget ansvar at 

etablere en pensionsaftale. Der er nu større fleksibilitet i pensionsmulighederne end der tidligere var. 

Derfor også godt med en ny samtale. Har du en livspension, så vil du hos PFA få udbetalt op til 15 års 

pension = pensionsgaranti, som også er gældende for en ratepension. På Pensioninfo.dk samles alle de 

pensionsinformationer der er på dig. 

PFA Bank. Til hvis du har penge ”i overskud” som du ikke vil binde fast i en traditionel bank. 

 

 

 



Ad 3. Bordet rundt. 

Nøgleord: Insourceing (områder tages tilbage), LED scoringstavler (giver muligheder, hvis der afsættes 

personale til at aktivt at vedligeholde info på skærmen), ny svømmehal, kongrescenter, kampsportscenter 

på tegnebrædtet mm. i Frederikssund Kommune (OPP), udlicitering, nyt vandbehandlingsanlæg 

(svømmebadsbekendtgørelsen), Facility Management (kommunalt), renoveringer (skøjtehal, 

svømmehaller), genopbygning efter brand (tørhal), besparelser på personalesiden på ledelsesfunktioner, 

adm. personer, eventbureauer der booker sig ind i vores lokaler, kombination af idræt og kultur 

forekommer som en god blanding, nyt atletikstadion, automatisk vandingsanlæg (vandværksvand kontra 

dræningsvand), nye kunstgræsbaner til fodbold (hollandsk produkt begge steder), kælkebakke, udendørs 

fitness, spring/motorik-hal, kombi tennis/andet i kunststof, analyseprojekt om idræt i Frederiksberg 

Kommune, nøgle/brik/chipordning til foreningerne (åbner/lukker selv), LED belysning (hvordan med 

brugeroplevelsen), dampkabine (Aquawellness/Hans Henrik Thorengaard), kurser/uddannelse (Ishøj og 

Vestbad i samarbejde), show-messe i England (udendørsanlæg). 

 

Rundvisning og frokost. Tak til Claus Madsen for ”husly”. 

 

HI fremsender regning på kr. 300 pr. deltager og kr. 150 for seniormedlemmer. 

 

 

Referent Finn Thosøe 


