Friluftsbadet består af
•

Forhal med billetsalg, fordelings gang

•

Kiosk med fint lille sortiment af slik, sodavand, toasts, pølser, is og kaffe m.v. Egne mad- og
drikkevarer må ikke medbringes.
Betaling via MobilePay, evt. kontanter
Værdigenstande: Vi opfordrer til, at du selv tager dine ting med udenfor. Så er der også plads
til flere i omklædningen.

•

Dame og herre omklædning, toiletter og åbne bruserum med udgang til bassinerne
Der er badevinger og bælter til rådighed samt et varieret udvalg af legetøj til store og små.
OMRÅDET består af:
Stort bassin: 25 meter x 12,5 meter dybde 0,90 meter til 1,30
Børnebassin: 12,5 meter x 8 meter, dybde fra Nul – til 0,60 meter

•

Stort areal omkring bassinerne med solvogne og bord/bænke i begrænset antal

•

Sauna (kun åben i vinterperioden)
Hjælp os med at holde badet fint og rent – saml affald op og hjælp med at rydde op – Tak!

Sikkerheden:
Bestyrelse har fokus på sikkerheden og gør alt for at sikre det højst mulige sikkerhedsniveau
for friluftsbadets gæster og ansatte.
Lovgivningsmæssigt kræver friluftsbadet vanddybde ikke tilstedeværelse af livredder, hvorfor
badning foregår på eget ansvar. Dette fremgår naturligvis af skiltning på stedet.
Vandet:
Vandet i begge bassiner er normalt 29 grader
Driften og hygiejnen
Friluftsbadet sætter daglig drift og hygiejne i højsædet. Bassinvandet renses mindst med den
krævede hastighed og alle filtre m.v. renses jævnligt så bassinvandet altid er tip-top i orden.
Der tages rutinemæssigt prøver af bassinvandet. Endvidere renses bassinerne 1 gang i
døgnet af en sugerobot samt manuel rengøring, så disse er rengjort hver dag ved åbningstid.
Ligeledes i baderummene holdes højest mulige rengøringsgrad. Der er udarbejdet standarder
for rengøring af baderum. For at Friluftsbadet kan opretholde den bedst mulige standard og
hygiejne kræver bestyrelsen, at alle badegæster afvasker sig grundigt forud for adgang til
bassinerne – i øvrigt i lighed med stort set alle andre svømmebassiner.
Babyer skal have badeble (kan evt. købes i kiosken) på, så der ikke kommer afføring i
vandet. Dette kræver nemlig lukning af bassinerne indtil vandet atter er renset.
Vi vil gerne holde klorindholdet i bassinvandet så lavt som muligt og alle former for bakterier
m.v. øger automatisk klortilsætning og derfor kræves også hårvask, idet hårlak, - gele og –
voks er ”gift” for vandet ligesom vi helst ser, at badegæsterne tager deres smykker af, inden
de går i vandet.

Bademester:
Der er ansat bademester til varetagelse af den daglige drift. Bademesteren er Friluftsbadets
venlige ansigt udadtil.
Bademesteren varetager bl.a. tilsyn/vedligehold af teknik, rensning af bassiner, græsslåning,
Leje af friluftsbadet
Friluftsbadet kan lejes til private arrangementer fra kl.18 hver dag i sæsonen. Bookes via
hjemmesidens kalender. Udover badefaciliteterne er grill, køleskab, rindende (koldt) vand,
borde og stole til rådighed.
Friluftsbadet kan være lukket:
I tilfælde af meget dårligt vejr, at der enten ikke er badegæster eller at det ikke er forsvarligt
at bade (f.eks. tordenvejr med lynnedslag) eller hvis der er andre årsager, som gør det
nødvendigt at lukke friluftsbadet. Se på Facebook siden.

