
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Torsdag d. 8. september 2016, kl. 18.30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Bo Arup 
Henrik Bay 
Niels Kofoed 
Torben Lorentzen 
Lis Nielsen 
 
Ej tilstede: 
Wenche Nøss 
Claus Rønberg 
 
 
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 
 
Referatet er godkendt.  
 
Nøgleudleveringen d. 3/9-2016 gik fint. Ca. 32 mødte op og modtog deres nøgler. 
Vi forventer at kunne få en opsamling af nye medlemmer til oktober. Hvorefter ventelisten er ryddet for iår. 
 
Saunagus: 
Bestyrelsen er enige om at gå videre med at få arrangeret et saunagus arrangement. Det er aftalt til at foregå 
mandag d. 26. september, kl. 18. Gusmesteren er Aleksander Drevski.  Der bliver lavet et opslag, men der er 
begrænset til 24 personer, efter ”først til mølle”-princippet. Saunaen vil under arrangementet ikke være opdelt i 
sværd- og spindeside.  
 
Logo T-shirts: 
T-shirts med logo; Claus Sigaard, er blevet bedt om at undersøge om vi kan få genoptrykt etparti T-shirts til salg 
blandt medlemmerne.   
 
Whiplash patienter: 
Vi har fået en henvendelse fra et medlem, som ønsker at behandle 12 patienter med eftervirkninger for whiplash.  



Det er bestyrelsens holdning at de må skrive sig på ventelisten og dermed blive medlemmer. Såfremt der samles et 
”hold”, skal dette foregå på tidspunkter, hvor der ikke er pres på saunaen, da der ikke kan foregå egentlige 
behandlinger i saunaen generelle åbningstid.  
   
 
Ad 2 Regnskab  
 
Vi er nu 450 medlemmer og der er nu ca. 25 på ventelisten.  
 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Formanden sørger for at oplære Torben og Claus i saunaovn-indstillingen.  
  
Ad 4 Rengøring og reparationer 
 
Saunaen var rengjort inden vi startede, 3. september.  
 
Afløb fra bruserummene er blevet renset. Der er måske behov for en egentlig oprensning med slamsuger.  
 
Henrik, vil gå til en lokal glarmester, for at få et tilbud på nye termoruder.  
 
Rengøringen fortsætter en gang om ugen, torsdage.  
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Efterårsfesten er planlagt til 23. september. Der er allerede fuldtegnet. Der er arrangeret lam fra Ordrupslagteren, 
med flødekartofler, ratatouille, og mint sauce. Niels og Lis sørger for vin, og sodavand.  
 
Julefrokosten kommer til at foregå lørdag d. 26. november. Wenche skal sørge for at reserverer lokalet. Vi skal gøre 
medlemmerne opmærksom på at tilmelding er bindende.  
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Udendørstermometeret er gået i stykker. Henrik sørger for at der bliver monteret et nye termometer.  
Der er ikke noget at refererer.  
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste mødedato blev aftalt til tirsdag d. 8. november i SIF’s lokaler.  
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
(udeladt)  
 
Referent 
Bo Arup 


