
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 9. juni 2015, kl. 18.30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Claus Rønberg 
Niels Kofoed 
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 
 
Saunaen: 
Saunaen blev slukket søndag d. 7. juni.  
 
Lokaler: 
Foreningen har lejet lagerlokalet ved siden af damernes omklædning, således at vores bord- bænksæt kan opbevares 
der.  
 
Ad 2 Regnskab  
 
Der er stadig 380 medlemmer og ventelisten er oppe på  80. Alle 80 er blevet tilbudt medlemskab.  
 
Der er 40 medlemmer, der ikke har en opdateret mail adresse, hvorfor de ikke får nogle henvendelser fra kasseren. 
Det påhviler medlemmer såvel som medlemmer på ventelisten at opdaterer deres hjemmeside.   
 
 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Der har været en episode, hvor der er en moder der havde taget børn med i saunaen. Det er selvfølgelig ikke i orden. 
 
Medlemmer opfordres til at sendte billeder til administrator af hjemmesiden;   arnesvinterbadere@gmail.com , 
gerne i høj opløsning.  
b 
 

mailto:arnesvinterbadere@gmail.com


Ad 4 Rengøring og reparationer 
 
Bestyrelsen blev enig om at følgende skal checkes; 
 
Gert Langbøl, (glarmester) skal checke om vinduerne er gået. Bo følger op.  
 
Mike skal gennemgå bænkene så der ikke er løse brædder og selve bænkene bliver sat fast.  Bo taler med Mike.  
Der er en bænk i herrernes omklædningsrum der ikke er stabil.  Bo følger op.  
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen blev afhold d. 12. maj , der var igen ikke særlig mange tilmeldte og ingen fremsendte forslag.  
 
Forårsfesten blev afholdt d. 29. maj, med grillfest. Der har været mange positive tilbagemeldinger. Næste gang skal 
vi opfordre til at medlemmer selv tager kaffe med.   
  
Rengøringsdag: 
 
Nils sender et opslag op om at der er rengøringsdag, d. 30. august kl. 9. Bestyrelsen sørger for lidt morgenmad. 
Hvorefter saunaen tændes.   
 
Nøgleudlevering: 
 
Der skal arrangeres nøgleudlevering lørdag d. 5. september kl. 10 med kaffevogn og et stykke brød pr. person.  
Bo sørger for dette.  
 
Efterårsfest: 
 
Der skal arrangeres efterårsfest 2. oktober kl. 19.00. Vild mad, vildsvin? Bo checker med Slagteren.  
 
Julefrokost: 
 
Der skal arrangeres julefrokost d. 28. november i Taarbæk som sædvanlig. (forudsat at der er plads) Wenche sørger 
for at booke klublokalet.  
 
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Der har været en henvendelse om medlemskab for en person der er 15 år, hvilket Bestyrelsen finder ikke er 
acceptabelt. Man skal være 18 for at få medlemskab.  
 
Bestyrelsen vil afsondre muligheden for at indføre en familieeftermiddag, søndage fra kl. 13-15.  
 
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste mødedato blev aftalt tirsdag d. 27. oktober 2015, kl. 18:30 i SIF’s lokaler.  
 
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
(udeladt)  
 
Referent 



Bo Arup 


