Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 12. april 2016, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Henrik Bay
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
Referatet er godkendt.
Indkaldelse til Generalforsamling blev gennemgået. Da der tidligere ikke er kommet ret mange medlemmer, vil vi
dette år, nøjes med chips og drikkevarer. Indkaldelsen bliver publiceret i indeværende uge.
Lokaler:
Foreningen har lejet lagerlokalet ved siden af damernes omklædning, således at vores bord- bænksæt kan opbevares
der. Der er kommet en lejeaftale fra Kommunen. Formanden har været i dialog om denne med Kommunen, og vi har
indgået en tidsbegrænset lejekontrakt, men er indstillet til en længerevarende lejeaftale, efter en eventuel
renovering. Lejen er Dkr. 12.000,- pr. år.
Nyt lys:
Der er lavet lys i lagerrummet og der er kommet udendørslys med timer, således at det kun kan aktiveres ml. kl.
06:15 og 21:00. Der er også installeret nye lampeafskærmninger i saunaen.
Ruderne:
Det har ikke været muligt at få Glarmester Gert Langbøl fra Ordrupvej til at komme ned og kikke på de ruder, der
blev installeret for et par år side. Vi finder en ny glarmester til at komme med et tilbud. Claus vil checke, om der er
dækning over vores forsikring.
Strømforbrug:
Indstillingen af ovnen fastholdes.

Ad 2 Regnskab
Vi er nu 458 medlemmer og der er nu 51 på ventelisten.
Regnskabet blev gennemgået og det ser ud til, at vi går ud af året med et lille overskud, på trods af at reparationer er
gået over budget. Formanden fortalte, at vi selv kan skifte batterier i dørlåsene, hvorved vi kan spare nogle udkald til
låsesmed.
Der er budgetteret med 450 medlemmer for næste år. Bestyrelsen indstiller at vi fastholder kontingentet for næste
år.
Ad 3 Feedback fra hver især
Formanden sørger for at oplære Torben og Claus i saunaovn-indstillingen.
Ad 4 Rengøring og reparationer
Vi gentager ikke rengøringsdagen. Vi får rengøringen til at gennemgå saunaen lige efter vi har slukket ovnen og før vi
starter sæsonen igen.
Ad 5 Arrangementer
Sauna gus: Henrik arbejder på at få et arrangement stillet på benene, så det kan afholdes i 4. kvartal.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen blive afhold d. 18. maj, kl. 19.00 i SIF, Krøyersvej 5A, 2920Klampenborg.
Sommerfesten er planlagt til d. 3. juni, kl. 19:00. Bo checker om slagteren kan komme med helstegt pattegris.
Folks skal selv medbringe kaffe og evt. kage. Niels laver opslag.
Nøgleudleveringen er planlagt til lørdag d. 3. september, kl. 10:00. Bo sørger for kaffevogn og croissants, (½ pr.
person – Boyes)
Saunaen slukkes søndag d. 5. juni.

Ad 6 Eventuelt
Der er ikke noget at refererer.
Ad 7 Næste møde
Næste mødedato blev aftalt onsdag d 18. maj efter Generalforsamlingen, i SIF’s lokaler.

Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
(udeladt)
Referent
Bo Arup

