
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Torsdag d. 4. november 2014, kl. 18.30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Claus Rønberg 
Niels Kofoed 
Wenche Nøss 
Lis Nielsen 
Torben Lorentzen  
Bo Arup 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.  
2. Regnskab 
3. Feedback fra hver især 
4. Rengøringen 
5. Arrangementer 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 
8. Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer. 

 
 

Følgende blev drøftet og vedtaget: 

Ad 1 Siden sidst v. Formanden 
 
Der er problemer med overløb fra Nordvands kloak udløb når det regner kraftigt. Hvis man går ind på dette link; 
http://www.nordvand.dk/afloeb/Badevandogsoer/Sider/default.aspx 
Så kan man registrerer sig med sit mobilnummer og få en SMS advarsel om kloakudløb.  
 
Husleje; Kommunen har sendt en huslejeopkrævning som bliver betalt. Der er ikke noget nyt om en fremtidig 
renovering af strandbygninger mv. men Formanden har ingen forventning om at der bliver problemer med vores 
lejemål. 
 
Ad 2 Regnskab  
 
Der er 382 medlemmer og allerede 25 på ventelisten.  
 
Økonomien har det godt. Der er et realiseret underskud på ca. 50.000,- på indeværende år, idet der i forbindelse 
med forårsfesten blev indkøbt borde og overdækninger, som kan bruges igen.    
 
Udleveringen af de nye nøgler gik rigtig godt. Der var en fin stemning, Kalle’s kaffe, brød og croissant.  
 
 
 
  
 

http://www.nordvand.dk/afloeb/Badevandogsoer/Sider/default.aspx


Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Torben fortalte, at den nye hjemmeside er oppe og køre. Den eksisterende hjemmesides tekst er blevet redigeret. 
Hvis der er små bemærkninger kan de rettes efterfølgende. Torben efterlyser gode billeder og skal lære at lægge 
billeder og nyheder ind. Bestyrelsen var enig om, at det var fint at det kun er Torben der lægger informationer ind.   
 
Vi mangler at rengøre under gulvet. Formanden sender lige bestyrelsen et forslag om en dato for dette.  
 
Ad 4 Rengøring og reparationer 
 
Bestyrelsen blev enig om at følgende skal laves; 
 
Bedre lys ved spejlet i omklædningen hos damerne.  
En løs bænk i herresiden. 
Et par løse gulvbrædder i herreomklædningen.   
Et bræt over døren til herre saunaen, der sidder løst.  
En bedre sæbeholder, hjørnemodel, til herrebruseren.  
 
Bo ta’r kontakt til snedker.  
 
Bo ta’r kontakt til rengøringen vedr. en grundig oprydning i bagrummet.  
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Julefrokosten; Lokalet i Taarbæk er blevet reserveret til lørdag d. 29. november kl. 13. Wenche er blevet meldt ind i 
Taarbæk sejlklub. 
 
Formanden sørger for øl system etc. Festudvalget sørger for at indkøbe de andre ting.  
 
Der bliver opsat en liste med plads til max 60 navne. Niels sørger for at lave opslag snarest.  
 
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Vi har pt. 5 ekstra nøgler. 
 
Bænkene på broen medfører den gene at der er flere ”ikke badende”, der benytter broen. Formanden vil tage 
kontakt til Kommunen og forhøre sig om der er mulighed for at fjerne den yderste bænk på broen.  
 
Der er kommet graffiti på nogle af væggene udenfor badeklubben.  
 
Nils skal lave et skilt, der opfordre medlemmerne til at rengøre  fødderne før bruserne benyttes.  
 
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste mødedato blev ikke aftalt. Formanden kommer med dato.  
 
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
(udeladt)  
 
Referent 
Bo Arup 


