Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 27. oktober 2015, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Wenche Nøss
Torben Lorentzen
Bo Arup
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
Formanden fortalte, at der har været et ønske om, at få etableret noget lys udenfor dørene således, at der ikke er
helt mørkt i vores åbningstid. Ligeledes vil der være behov for at få noget lys i vores lagerrum.
Det blev vedtaget, at formanden går videre med dette, og det forudsættes at lyset ikke kommer til at blænde.
Formanden vil ligeledes se på nye lamper lys inde i saunaen, idet det nuværende lys er tarveligt.
Der har været en henvendelse om, hvorvidt der kan laves en saunagus aften. Det skal i givet fald laves et max.
deltagerantal. Bestyrelsen var enig om, at det kunne være et godt initiativ. Det skal være en hverdagsaften, hvor vi
ikke forventer at der ikke er ”run” på saunaen.
Bestyrelsen vil lave en forsøgs periode, hvor saunaen 1. og 3. søndag i måneden, fra kl. 13-15 reserveres til
medlemmer og deres børn. Torben lavet et opslag på hjemmesiden, Wenche laver et opslag til dørene.
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Ad 2 Regnskab
Der er nu 436 medlemmer og allerede nu er der 22 på ventelisten.
Elregningen er steget ca. 15 % og den udgør ca. 1/2-delen af vores budget. Der er behov for at se på
omkostningsniveauet/aktivitetsniveau.
Bestyrelsen vil ekstraordinært optage medlemmer fra ventelisten pr. 1. november.
Bestyrelsen vil også ”stryge” efterårsfesten, næste år.
Bestyrelsen vil revurdere kassebeholdningen og budget igen før generalforsamlingen, men overvejer allerede nu at
det bliver nødvendigt at hæve kontingentet til 700 kr./år.
Ad 3 Feedback fra hver især
Wenche foreslog at vi får lavet et tov, som medlemmer kan tage med ud til badebroen. Bo kikker på denne løsning.
Der mangler en knage ud for brusekabinen i damesiden. Bo kikker på dette.
Ad 4 Rengøring og reparationer
Bestyrelsen blev enig om at følgende skal checkes;
Gert Langbøl, (glarmester) skal checke om vinduerne er punkteret. Bo kunne meddele at han løbende, erindre Gert
om at dette skal gøres, men det har været meget svært at få Gert til at komme forbi. Bo følger op.
Ad 5 Arrangementer
Rengøringsdagen:
Der var desværre en fejl på rengøringsdagen, hvor der var byggematerialer i herreomklædningen. Det skal vi undgå
til næste år.
Nøgleudlevering:
Nøgleudleveringen blev afholdt i starten af september, med Kalles kaffe vogn og 1/2 croissants pr. person. Alle
nøgler er udleveret.
Efterårsfest:
Efterårsfesten blev afholdt d. 2. oktober, og det blev en rigtig god aften. Det virkede godt at medlemmer selv tog
kaffe med.
Julefrokost:
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Wenche har booket lokalet til den 28. november. Der er behov for hjælp d. 27. november, til at bære borde ned fra
1. salen. Nils lavet opslag.

Nytårskur:
Nils lavet et opslag, Torben sætter på hjemmesiden, at vi samles, 1. januar kl. 16.00.
Ad 6 Eventuelt
Sauna systemet, Formanden viser Torben og Klaus hvordan man styrer saunaen.
Der er kommet langt flere mails fra medlemmerne, pt. ca. 500 mails i indeværende år.
Ad 7 Næste møde
Næste mødedato blev aftalt til tirsdag d. 12. januar 2016, kl. 18:30 i SIF’s lokaler.
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
(udeladt)
Referent
Bo Arup
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