Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Torsdag d. 8. november 2016, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Bo Arup
Henrik Bay
Niels Kofoed
Torben Lorentzen
Lis Nielsen
Wenche Nøss
Claus Rønberg

Ej tilstede:
(ingen)
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.
Saunagus:
Der har været et stort fremmøde til de to afholdte saunagus arrangementer. Der er datoer for de næste
arrangementer. Der har været et godt fremmøde og stor tilfredshed med arrangementet.
Logo T-shirts:
Der er blevet optrykt et parti T-shirts, som kun vil blive solgt ved arrangementer for 50kr/stk.
Whiplash patienter:
Der har ikke været nogen yderligere aktivitet med dette arrangement.
Medlemsantallet:
Der har været visse periode, især formiddage, hvor vores medlemmer har følt at der har været ”run” på saunaen.
Bestyrelsen indskærper, at der altid skal være mulighed for at sidde, hvorfor medlemmer der ligger på bænkene, må
rejse sig.

Ad 2 Regnskab
Vi er nu 490 medlemmer og der er nu allerede ca. 39 på ventelisten. Der er 25 der har udmeldt sig og 25 som ikke
har reageret på tre rykkere og derfor slettet fra medlemslisten. Bestyrelsens holdning er at der skal være max 500
medlemmer, hvorfor vi ikke kan garanterer at vi kan tømme ventelisten hvert år, som vi hidtil har kunne.
Der er pt.ca. 380 Tkr. på kontoen.
Strøm: Vi er i år registreret som privat kunde, men til næste år vil vi blive registeret som ”Erhverv”, hvorfor vi
kommer til at betale moms på vores strøm.
Ad 3 Feedback fra hver især
Torben gjorde opmærksom på, at vi bør ændre teksten på hjemmesiden, således at nye medlemmer ikke
foranlediges til at tro at de automatisk bliver medlemmer ved at indbetale 600 kr. Torben laver teksten om og
lægger den på hjemmesiden.
Formanden vil sørger for at oplære Torben og Claus i saunaovn-indstillingen.
Ad 4 Rengøring og reparationer
Vi skal kikke på om vi kan fjerne noget at ”endevæggen” ved bænkene ud til dørene. Dette vil bevirke at der bliver
mere plads og mere cirkulation i saunaen. Bo undersøger dette.
Bo sørger for at Mike laver to plader til udluftningsristene, i saunaen.
Ad 5 Arrangementer
Efterårsfesten gik fint. Der er allerede stor interesse om sommerarrangementet.
Julefrokosten kommer til at foregå lørdag d. 26. november kl. 13 i Taarbæk. Der er kommet et problem i forbindelse
med booking af julefrokostlokalet i Taarbæk fremover, hvorfor vi må finde et nyt lokale til julefrokost 2017. Wenche
skal udmeldes fra Taarbæk sejlklub.

Ad 6 Eventuelt
Udendørstermometeret er gået i stykker. Henrik sørger for at der bliver monteret et nye termometer.
Der er blevet monteret et nyt sand ur i saunaen.
Formanden vil undersøge, om der er et andet medlem, der kan blive aktivt medlem i Taarbæk sejlklub.
Ad 7 Næste møde
Næste mødedato blev aftalt til tirsdag d. 10. januar 2017 i SIF’s lokaler.
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
(udeladt)
Referent
Bo Arup

