Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 18. marts 2014, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Henrik Bay
Torben Hansen
Mogens Lind
Claus Rønberg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.
Regnskab
Feedback fra hver især
Rengøringen
Arrangementer
Eventuelt
Næste møde
Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer.

Følgende blev drøftet og vedtaget:
Ad 1 – Siden sidst v. Formanden
Der blev ikke ført noget til referat.
Ad 2 Regnskab
Kontingentet foreslås nedsat til 700- kroner.
Det blev besluttet, at i forbindelse med kontingentfornyelse, er slutdatoen for rettidig fornyelse 1. juli.
Medlemmer, som ikke har betalt inden denne frist, anses som udmeldt og deres bånd vil blive nulstillet.
Ad 3 Feedback fra hver især
Eventuel ændring af vedtægterne med hensyn til valg af bestyrelsesmedlemmer, således at der det ene år vælges
fire medlemmer for 2 år og det andet år vælges tre medlemmer for 2 år.
Efter en længere drøftelse blev man enig om at fastholde det nuværende regelsæt, da en ændring næppe ville
bringe noget afgørende nyt.

Ad 4 Rengøringen
Det blev vedtaget, at der til sommer skal males i omklædningsrum og baderum med en maling, der er
skimmelsvamperesistent. Der skal indhentet tilbud fra 2 malerfirmaer.
(Post referendum; Bo Arup indhenter pris fra Mike)
Ad 5 Arrangementer
Generalforsamling afholdes i SIF.s lokaler tirsdag den 27. maj kl. 18.30. Henrik udsender indkaldelse jf. vedtægterne.
Henriette og Mogens udtræder. Bestyrelsen har to kandidater i forslag, men i indkaldelsen foreslås det, at
medlemmer, der har et ønske om at opstille til bestyrelsen, fremsender ønsket til formanden inden
generalforsamlingen.
Der afholdes en jubilæums- sommerfest den 13. juni, hvor det også er fuldmåne. Nærmere om festen skal drøftes
ved næste bestyrelsesmøde.
Ad 6 Eventuelt
Intet ført til referat.
Ad 7 Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes i SIFFEN den 29. april kl. 1830.
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
Følgende mailadresser skal anvendes:
(udeladt)
Referent
Bo Arup

