
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Mandag d. 10. juni 2013, kl. 18.30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Henriette Toft 
Bo Arup 
Henrik Bay 
Torben Hansen 
Mogens Lind 
Claus Rønberg 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.  
2. Indbetaling af kontingent 
3. Konstituering 
4. Mail fra medlemmer 
5. Feedback fra hver især 
6. Rengøringen 
7. Beslutninger 
8. Arrangementer 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
11. Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer. 

 
Ad 1 – Siden sidst v. Formanden 
 
Referat fra sidste møde blev uddelt, der var ingen kommentarer til referatet. Det blev besluttet at referatet skal 
rundsendes umiddelbart efter hvert møde, Bo er referent og sendes til de nedenfor anførte mail adresser.  
 
Referatet fra Generalforsamlingen blev ligeledes uddelt.  Henrik lægger referatet fra Generalforsamlingen på 
hjemmesiden.  
 
Claus skal bruge et underskrevet referat til at få overdraget konti etc.  
 
Ad 2 Indbetaling af kontingent 
Henrik oplyste at Claus Rønberg, skal have sendt en mail rundt til at alle medlemmer om at de skal indbetale pr. 1. 
juli.  
 
Der var enighed om at vi checker om der d. 14. juli er indbetalt, for herefter at kikke på ventelisten. Der står ca 40 på 
ventelisten.  Der er et loft på 350 medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ad 3 Konstituering 
Den anførte koonstituering fra referatet fra sidste møde blev diskutteret. Og følgende opgave fordeling blev aftalt: 
 
Henrik; Foreningens formand og ansvarlig for korrespondacen med medlemmer via hjemmesidens mail system.  
Torben;  vil gerne byde ind som næstformand, ansvarlig for nøglesystemer og medhjælp ved fes arrangementer.  Det 
blev aftalt.  
Henriette; vil gerne stå for de arrangementer der er i løbet af året.  
Mogens;  er på de praktiske opgaver.  
Claus; er foreningen kasserer og står desuden for medlemsregistreringen, kontingenter etc. 
Bo; varetager kontakten til Kommunen. Kommunen har fået Bo Arup’s kontaktdetaljer for fremtidig korrespondance. 
Bo Arup står desuden for kontakten til rengøringen.  

 
Ad4 Mail fra medlemmer 
Henrik står for at sende svar til medlemmer, der skriver til bestyrelsen via hjemmesiden.  Henrik udtænker et smart 
princip for hvorledes vi som medlemmer af bestyrelse kan se svarkorrespondancen.  
 
Henrik lægger gammel korrespondance i en mappe pr. år.  
 
Ad 5 Feedback fra hver især 
Torben har haft kontakt til John Allan mhtr. nøglesystemer.  
 
Bo har haft kontakt til kommunen og rengøringen se punkt 6. Kommunen påtænker over de næste par år at få lagt 
en plan for renovering af de bygninger, som vi har til huse i. Der er p.t. ingen faste planer, men kommunen regner 
med at det kommer til at koncentrere sig om facader og døre, samt evt. en stormflodssikring af bygningerne. Der er 
p.t. ingen konkrete planer og ingen synergi med de igangværende arbejder på stranden.  
 
Ad 6 Rengøringen 
Rengøringen er blevet bedt om at gå over til hver 14. dag efter torsdag d. 13. juni.  
 
Rengøringen har ændret  procedure for vinduepudsning og er gået over til svaber, som skulle give et bedre resultat. 
Rengøringen har også handy-man ansat, som kan klare andre opgave end rengøring og da de allerede har nøgler vil 
de nemt kunne administrerer dette.  
 
Ad 7 Beslutninger 
 
Følgende blev besluttet: 
 
Henriette sætter et opslag op i omklædningen før der skal laves arrangementer, for at få frivillige hænder. 
 
Mogens  tager kontakt til sauna firma vedr. renoveret bænkene i saunaen,  for overslag.  
 
Bo tager kontakt til rengøringen mht at få en pris på murerarbejdet i damebruseren.   
 
Torben skal indkøbe et nøgle kodeapparat, der er kompatiblet med de nøgler vi allerede har. Der skal købes ca. 60 
nøgler. Torben har fået et loft på 10.000,- inkl. Moms, førend bestyrelsen skal underrettes.  
 
Henrik laver et opslag om hvem man skal rette henvendelse til hvis der er problemer i saunaen og sætter disse 
opslag op i omklædningsrum.   
 
Torben ændrer koden til gmail.  
 



Torben får over sommeren sat en stophane på vandtilførslen.  
 
Ad 8 Arrangementer 
 
Det blev besluttet at der skal holdes et arrangement til fejring af den nye strand, 27. juni kl. 19.00. 
Musserende vin og kransekage. Henriette arrangerer og laver opslag med tilmelding.  
 
Ad 9 Eventuelt 
 
Torben foreslog, at vi burde gå saunaen igennem og checke om der er andre arbejder, der skal løses.  Det blev aftalt 
at vi næste gang mødes på stranden kl. 18.  
 
Ad 10 Næste møde 
 
Vi mødes i saunaen kl. 18.00, hvor vi lige får fælles øjne på hvorledes det står til i saunaen. Hvorefter vi går til  
SIF's restaurant  13. august  kl 18.30, hvor vi alle melder status tilbage fra vores respektive områder.  
  
Ad 11 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende mailadresser skal anvendes: 
 
 
 
Referent 
Bo Arup 
 
 
P.S. Referenten anmoder om at vi ved næste møde følger denne dagsorden slavisk og fjerner punkter når de én gang 
har stået som ”Afsluttet”.  
 
 
 
 
 


