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Side 3

1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen  
  
Sags ID: EMN-2021-01134 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget Ny 
svømmehal ved Kildeskovshallen efterfulgt af drøftelse 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen 
 
Indstilling 
Det indstilles 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget:  
At orienteringen fra opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen tages til 
efterretning. 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen - status marts 2021 (3819520 - EMN-
2021-01134) 
 

2 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden  
  
Sags ID: EMN-2021-01111 
 
Resumé 
Der gives på mødet en kort mundtlig orientering fra formandskabet for opgaveudvalget 
Læringer fra Coronatiden efterfulgt af drøftelse. 
 
Baggrund 
Der er vedlagt et kort statusnotat til dagsordenspunktet. Desuden vil formandskabet for 
opgaveudvalget på fællesmødet give en mundtlig orientering. 
Dagsordener, protokoller og præsentationer fra møderne er tilgængelige for 
Kommunalbestyrelsens medlemmer via Politikerportalen. 
 
Indstilling 
Det indstilles  
Til Økonomiudvalget:  
At orienteringen fra opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden tages til efterretning. 
 



Side 4

Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
1. Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden – Status marts 2021 (3869396 - EMN-2021-
01111) 
 

3 (Åben) Underskrift  
  
Sags ID: EMN-2021-00615 
 
 
 
 
Tidligere beslutninger: 
. 
 
 
Bilag 
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Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen – 
status marts 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev afholdt den 2. december 2020. 
Udvalget har holdt 2 møder. 
Udvalget forventer at aflevere til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget juni 2021. 

Udvalgets opgave 

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” skal komme med anbefalinger til et 
byggeprogram og til, hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og 
kommende brugere. 

 
 
 
 

Status 
Opgaveudvalget afholdt sit første møde den 2. december 2020, og det seneste møde den 27. januar 

2021. Grundet Corona er møderne afholdt digitalt.  

På det andet møde var fokus på tilbagemelding fra de fire nedsatte arbejdsgrupper ”Brug og 

funktioner”, ”Drift og arbejdsmiljø”, Universelt design” og ”Digitale og Teknologiske”. Alle 

arbejdsgrupper har afholdt første møde i januar måned. Udvalgets medlemmer blev præsenteret for 

muligheder, dilemmaer og scenarier omkring: 

• Fleksibilitet og muligheder 

• Ankomstforhold og omklædning 

• Bi-funktioner, kontorer og klubfaciliteter 
 
Efterfølgende var der en drøftelse af ovenstående, og der blev sat retning på det videre arbejde, der 
skal ske i arbejdsgrupperne. 
 

• Der skal udarbejdes dynamiske scenarier i forhold til brug af de forskellige bassiner  

• Der skal arbejdes videre med fordele og ulemper ved hhv. en eller to indgange til den nye 
facilitet 

• Der skal afsøges muligheder for: 
o etablering af 1. sal  
o brug af området ved den sorte materialebygning 

 
Udvalget blev endvidere præsenteret for døgnhjul, årshjul og banefordeling for Kildeskovshallens 
svømmeafsnit. Materialet bliver brugt i arbejdsgrupperne, og vil også blive brugt i det videre arbejde i 
opgaveudvalget.  
 
Tredje møde i opgaveudvalget skulle være afholdt den 10. marts, men er blevet udsat til den 22. april, 
da der viste sig brug for mere tid til at fastlægge bygningens ydre geometri mod naboerne mod vest, 
og for at få afklaret et spørgsmål med Kulturstyrelsen.  
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Opgaveudvalget Læringer fra Coronatiden 
Status marts 2021 

Tidshorisont 
Udvalgets første møde blev holdt den 15. marts 2021. 
Udvalget har holdt et møde. 
Udvalget forventer at aflevere til Økonomiudvalget til oktober 2021. 

Udvalgets opgave 
Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra Coronatiden kan bruges 
til at finde og forme andre og nye løsninger inden for en række velfærdsområder til gavn for borgerne 
i fremtiden. Erfaringerne hentes primært på følgende fem velfærdsområder Dagtilbuds-, Skole-, 
Kultur, Unge og Fritids-, Ældre-, Beskæftigelses- og Erhvervsområdet.  
 
Status 
Opgaveudvalgets første møde blev holdt digitalt på Microsoft Teams, da det grundet corona-
situationen stadig ikke var muligt at mødes fysisk.  
 
Opgaveudvalget delte og drøftede egne erfaringer fra coronatiden for at have et fælles holdepunkt 
for opgaven. Udvalgets medlemmer har haft både positive og mindre positive erfaringer, som kan 
danne grundlag for det videre arbejde, inden for kommissoriets fem udvalgte velfærdsområder.   
 
Opgaveudvalgets næste møde finder sted den 12. april. 
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