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1 (Åben) Opgaveudvalg Ny Svømmehal, møde den 22. april 2021  
  
Sags ID: EMN-2021-01244 
 
Resumé 
Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen afholder deres tredje digitale møde d. 22. 
april 2021. På mødet bliver deltagerne præsenteret for arbejdsgruppernes leverancer og drøftelser 
visualiseret i tegninger. Deltagerne skal forholde sig til tegningerne og det udsendte rumprogram. 
 
Deltagerne bliver endvidere præsenteret for scenarier for brug af Kildeskovshallens bassiner med 
en efterfølgende dialog i plenum.  
 
Der indstilles til at de fire arbejdsgrupper lægges sammen, hvis der skal ske yderligere arbejde i 
arbejdsgrupper, samt til afholdes af et ekstra opgaveudvalgsmøde onsdag den 19. maj 2021 
 
 
Baggrund 
Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et 
byggeprogram samt se på, hvordan den nye svømmefacilitet kan blive til størst mulig glæde for 
både nuværende og kommende brugere. 
På mødet bliver deltagerne præsenteret for arbejdsgruppernes leverancer og drøftelser 
visualiseret i tegninger. Deltagerne skal forholde sig til tegningerne og det udsendte 
rumprogram. 
 
Deltagerne bliver endvidere præsenteret for scenarier for brug af bassiner med en 
efterfølgende dialog i plenum.  
 
Der indstilles til, at de fire arbejdsgrupper lægges sammen og at der afholdes et ekstra 
opgaveudvalgsmøde medio / ultimo maj måned.  
 
Dagsordenen for tredje møde i opgaveudvalget: 

 Velkomst  
 Præsentation af tegninger og efterfølgende dialog i plenum  
 Præsentation af scenarier for brug af bassiner og efterfølgende dialog i plenum 
 Afrunding og tak for i dag  

 
Tilhørende dokumenter fremsendes inden mødet og bliver efterfølgende tilgængelige på 
politikerplatformen. 
 
Kommende møder i opgaveudvalget: 
Onsdag den 9. juni 2021 kl. 17.00-19.30     
 
Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller  
Til Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen: 
 

1. At opgaveudvalget godkender afholdelsen af et ekstra opgaveudvalgsmøde onsdag den 
19. maj 2021.  

2. At opgaveudvalget godkender sammenlægningen af de tre arbejdsgrupper til én. 
3. At opgaveudvalget sætter retning for det videre arbejde. 
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Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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