5. december 2016

Behov for udbygningen af toiletkapaciteten i DGI-huset Panteren.
I forbindelse med opførelsen af vandhus har der vist sig en mulighed for, i forbindelse med byggeriet af vandhus, at etablere 7 stk. extra toiletter alene beregnet til
brug ved store arrangementer.
Der er to forhold der begge med tyngde gør det stærkt hensigtsmæssigt og ønskværdigt – ja reelt nødvendigt, at etablere de extra nye toiletter.
Den store fabrikshal og lokalerne i forbindelse hermed er oprindelig bygget og projekteret som plasticfabrik.
Her var der et overskueligt antal medarbejdere på arbejde samtidig, da man arbejde arbejdede i skiftehold. Alle medarbejdere holder heller ikke pause samtidig
og har ikke brug for at kunne benytte toiletter samtidig.
Nu bruges de samme faciliteter – uden at der er etableret extra toiletter – til store
arrangementer med op til næsten 3000 deltagere på en gang. Det er naturligvis
ikke ved alle store arrangementer der er behov for at alle deltagere skal kunne anvende toiletterne samtidig, men når der er pause i en Dizzy Mizz Lizzy koncert
med 2900 gæster, så er der i den grad behov for toiletter.
Gæster til Dizzi Miz Lizzi koncert der har betalt 350 kr i entre forventer ikke at
skulle ud i det fri for at bruge toiletvogne eller urinaler bag et hegn og det gør det
uhyre vanskeligt at få arrangører til at acceptere toiletforholdene. Accepterer arrangører de mangelfulde toiletforhold, så accepterer de ikke at skulle betale for toiletvogne – det forventer arrangører med nogen ret er en del af de faciliteter, man
lejer.
I den forløbne tid har der ubetinget været mangelfulde og utilfredsstillende toiletforhold ved bl.a. følgende arrangementer:
Uddannelsesdag for udskolingsklasserne i Vordingborg kommune – niveau 1000
deltagere
Vækstforum, Region Sjælland – arrangement med meget høje krav til service og
mad – Meyers Madhus m.v. niveau 900 deltagere
DM i bueskydning
DM i Dart
Ungdomsskolefest
75 års jubilæum i Prins Jørgens Garde
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Opera – 610 gæster + orkester, sangere og personale bag scenen – i alt ca 750
personer.
Leje af 1 stk toiletvogn er kr 12.500,- incl moms.
Afslutningsvis skal det anføres, at vi fra DGI-huset panterens daglige ledelse og
bestyrelse finder behovet for yderligere reel toiletkapacitet uhyre afgørende – det
er meget meget vanskeligt at tiltrække kunder/arrangører til arrangementer på
bare et vist niveau, når der ikke er toiletter – hertil kommer så udgifterne til mobile toiletter såfremt arrangører accepterer den manglende kapacitet af permanente toiletter.
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