
 
 
Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere  
Onsdag d. 25. oktober 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. 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. Bo Arup vil sørge for at referatet bliver over skrevet på AV brevhoved ”papir” 
 
Formanden oplyste at den midlertidige sauna nu virker. Der er enkelte mangler, der bliver rettet. Formanden vil 
checke om der kan laves en lille repos foran døren, så der ikke kommer en situation, hvor en indefra åbner døren ud 
i en person, der står på trappen udenfor.  

Kommunen planlægger at ombygningen kommer i gang i indeværende år. Det er et spørgsmål om hvorvidt de kan 
komme i jorden inden der kommer frost. Armeringen skal eftergå og afhængig af hvor medtaget armeringen er, 
kommer tidsplanen til at afspejle dette.  

Bestyrelsen vil undersøge at få bade og omklædningsrum renoveret med nye væg, loft og gulvbelægning, når 
Kommunen er færdige med deres arbejder.  

Bestyrelsen bad formanden undersøge og klarlægge hvilke forhold der er omkring forsikring, ejerskab etc.  

 
 
 
 
 



 
 
Ad 2 Regnskab  
 
Claus meddelte at der var ca. 350T dkr. i beholdningen. Vi er nu 510 medlemmer. Der er ca. 15 medlemmer der ikke 
har betalt, hvorfor de bliver slettet i systemet. Der er ca. 50 nye medlemmer på ventelisten. 

Claus er i gang med at sørge for at der kommer Nem-ID. Det er meget omstændigt. Foreningen navn skal sættes på 
postkassen, Strandvejen 340, således at nøgle kort etc. kan postafleveres. Formanden vil orienterer John Allan, 
herom.  

 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Saunagus. Vi blev enige om at det ikke gav mening at forsøge at afholde saunagus i den midlertidige sauna. Gus 
programmet vil blive genoptaget når saunaen er reetableret.  
  
Ad 4 Rengøring og reparationer 
 
Rengøringen fortsætter i sauna og baderum.  
 
Bo vil få indkøbt og opstillet et par varmeblæsere med større blæseeffekt. Baderummene lider gevaldigt under 
manglende ventilation/varme fra saunaen.  
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Bestyrelsen vil ikke gennemfører en julefrokost i år, da vi ikke har forholdene til det i år. Bestyrelsen vil lægge sig i 
selen for at lave et brag af en fest når saunaen indvies. Torben informerer via hjemmesiden.  
 
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Bo får leveret to nye nakkestøtter.  
 
 
Ad 7 Næste møde 
 
Der blev ikke aftalt en dato for nyt møde.  
 
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
(udeladt)  
 
Referent 
Bo Arup 
 
 


