Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 4. maj 2017, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Henrik Bay
Bo Arup
Torben Lorentzen
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.
Formanden informerede om at Beretningen til Generalforsamlingen er lige på trapperne. Formanden udsender til
Bestyrelsen forud for Generalforsamlingen.
Bestyrelsen har fundet et nyt medlem til bestyrelsen, som erstatning for Wenche Nøss, der ikke ønsker at
genopstille.
Formanden forklarede at afløb fra badene er blevet ordnet.
Bestyrelsen vil spørge I/S Bellevue for en afklaring om, hvorvidt de forventer at lave en gennemgribende
bygningsrenovering indenfor en tidshorisont på 2 år.
Spildevandsudledningen, Udledningen i Øresund er slut.
Ovnen forventes slukket umiddelbart efter sommerfesten d. 9. juni.

Ad 2 Regnskab
Vi er nu 492 medlemmer og der er nu 75 på ventelisten pr. 31. marts.
Regnskabet blev gennemgået og det ser ud til, at vi går ud af året med et tilfredsstillende overskud, på trods af at
reparationer er gået over budget (saunaovn).
Der er budgetteret med 500 medlemmer for næste år. Bestyrelsen indstiller at vi fastholder kontingentet for næste
år. Vi kan pt. ikke sikre at alle plads på ventelisten.
Stormflodserstatning.
Stormrådet har afgjort at vi ikke får ovnen erstattet, idet vi ikke har en supplerende ”elforsikring”. Bestyrelsen vil
sørge for at vi får en elforsikring.
Opkrævninger via PBS. Kasseren har undersøgt og der er ikke mulighed for at foretage automatiserede betalinger.

Ad 3 Feedback fra hver især
Saunagus. Torben fortalte at Saunagus arrangementerne har været meget velbesøgte. Det er Bestyrelsens holdning
at vi forsat skal lave sådanne arrangementer, eventuelt over forskellige temaer og med flere forskellige Gusmestre.
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.
Træværk checkes og bænkene efter gåes i sommerpausen.
Bos får laver fire hovedstøtter.
Ad 5 Arrangementer
Generalforsamling:
Generalforsamlingen bliver afhold d. 18. maj, kl. 19.00 i SIF, Krøyersvej 5A, 2920Klampenborg.
Sommerfesten er planlagt til d. 9. juni, kl. 19:00. Bo checker om slagteren kan komme med ”en overraskelse”.
Folks skal selv medbringe kaffe på termokander til eget brug 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 – Battings)
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

