Askøyhallene KF

Kleppestø 15.06.2013

Styremøte Askøyhallene KF

Møte nr. 2/ 2013/ dato 05/06/ 2013

Til stede;
Styret:Tore Olsen Tveitnes, Karl Frode Karlsen for Atle Birkeland, Anne Lauritsen, Thorleif
Thorsen, Viggo Kristiansen, Bente Fengestad for Cecilie Sørli, Tore Christian Gjelsvik
Andre: Geirulf Mikkelsen
Ikke møtt:
Forfall:
Møteleder: Thorleif Thorsen

Referent: Geirulf Mikkelsen

Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte.
Innkalling godkjent.
Referat fra forrige møtet godkjent.
Saker til eventuelt;
Nye saker
03/13

Økonomirapport 1 kvartal
Økonomirapport for første kvartal gjennomgått. Styret tok denne til
etterretning.
Hovedtrekkene er at både inntekter og utgifter er etter planen.

04/13

Innkjøp av lift
Vi ønsker å utvide maskinparken med en enkel sakselift.
En slik lift er nødvendig for å drive effektiv vedlikehold innendørs og
utendørs i hallene våre, samt er et nødvendig hjelpemiddel i forbindelse
med arrangementer. Vi har hittil leiet eller brukt Askøy kommunes lift.
Denne er imidlertid ikke et godt nok alternativ idet den ikke lar seg
kjøre i oppheist tilstand, og for øvrig er mye ute av drift. Vi må regne
med å bruke inntil 100 000,- på dette innkjøpet. Askøyhallene KF har en
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god dialog med Teknisk om fellesbruk og eventuell felles investering på
dette utstyret.

Vedtak, enstemmig:
Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre innkjøpet under forutsetning
av at økonomien tillater det.
5/13

Innkjøp av UV anlegg til Askøyhallen
Vi har allerede i Årsmeldingen for 2012 stilt spørsmål om dagens 40 år
gamle utstyr er tilstrekkelig for å holde godkjent vannkvalitet i
Askøyhallen. Vi ønsker å vurdere hvorvidt vi skal forsøke å rydde
økonomisk plass til å kjøpe et UV anlegg for å kople dette opp til
systemene. Et slikt anlegg koster i dag +-100 000, og er standard i alle
nyere badeanlegg (inklusive Askøy Terapibad). Vi tar selvfølgelig
vannprøver gjennom dagen, og de viser at vi til enhver er tilstrekkelig
klorert og har et akseptabelt nivå på bundet klor, men sier ellers lite om
hva som faktisk er i vannet.
I forbindelse med vårens reportasje i TV2
http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/tv-2-hjelper-deg-avsloererbadeland-var-bakteriebomber-4002994.html gjennomførte vi
bakterietester i Askøyhallen og Askøy Terapibad. Vi analyserte
vannprøver fra begge hallere og disse viser ikke spor etter
Pseudomonas, og har ellers ett meget lavt kimtall.
Dette tilsier at badevannskvaliteten i begge haller er god, noe som
samsvarer med de prøvene de ansatte i badene tar av vannet flere ganger
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daglig.
Vi ønsker allikevel fullmakt til å vurdere innkjøp av UV anlegg i
Askøyhallen, av følgende grunner;
* Behageligere bassengvann, med mindre avfallsklor (forskriftskrav).
* Sikrere desinfeksjon, mindre bakteriefare da UV er veldig
bakteriedrepende.
* Mindre behov for klor i bassenget, da UV gjør sin del av "klorens
jobb".
Vi vil også be styret vurdere en henvendelse til Askøy kommune for å
dele denne investeringen med oss.

Vedtak, enstemmig
Daglig leder får fullmakt til å gjennomføre innkjøpet under forutsetning
av at økonomien tillater det.
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