Spørgsmål fra Jens Kjær Christensen
1. Hvad dækker betegnelsen "morskabsbassin" over? Kan en typisk overvægtig voksen overhovedet
svømme i sådan et bassin?
Svar: Det er den beskrivelse producenten benytter. Bassinet har en dybde (70 cm), der muliggør
børns leg, mens voksnes svømning normalt foretages i 120 cm. vand
2. Hvad er det, som der skal søges dispenseret for ang. afløb jævnfør Miljøstyrelsens vejledning?
Svar: Almindelige bassiner er permanente, hvorfor den danske standard er opbygget efter disse
normer. Når afløbet sidder i siden kræves der en anden teknisk løsning, der kræver dispensation.
3. Hvad vil det sige, at forvaltningen tager forbehold for risikoen for driftsstop?
Svar: Der er tale om teknikker, der ikke er kendt og badet har dimensioner, der giver risiko for
driftsstop.
4. Når det beskrives, at nedrivningen (af det gamle friluftsbad) og det forberedende arbejde med et
nyt friluftsbad fra primo august vil være til gene for de badende, indebærer dette, at badet faktisk
ikke kan benyttes i kortere eller længere tid?
Svar: Området vil være byggeplads fra 1. august. Det kan pt. ikke oplyses hvilke gener det vil give,
da dette er op til entreprenørens planlægning.
5. Hvis man lægger den ekstremt stramme tidsplan (for etableringen), risiko for driftsstop og
gener/uanvendelighed fra primo august sammen, med andre or worst case, hvor kort en periode
og/eller antal dage kan vi så risikere, at morskabsbassinet faktisk vil være åbent?
Svar: Der er en risiko for 6 ugers længere leveringstid, hvorved levering er i sidste halvdel af juli.
6. Alt i alt forekommer det spørgeren, at der tegner sig et noget sort billede af brugbarheden af det
foreslåede midlertidige svømmebad.
Derfor er det naturligt at stille spørgsmålet: Hvad i alverden har fået forvaltningen til at fremsætte
dette forslag?
Svar: Overborgmesteren har ved et møde med kultur - og fritidsborgmesteren oplyst at der er flertal
for forslaget. Den adm. dir. i Økonomiforvaltningen har på møder med den adm. dir i Kultur- og
Fritidsforvaltningen oplyst af der er flertal for forslaget. Hertil kommer, at hvis projektet skulle
kunne realiseres tidsmæssigt var det nødvendigt at sætte sagen på til mødet 28. februar.
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