
 
 
Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 21. august 2018, kl. 18:30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Bo Arup 
Henrik Bay 
Alice Darville 
Niels Kofoed 
Torben Lorentzen 
Krestina Trabjierg (suppleant) 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Formanden – siden sidst 
2. Renoveringsprojektet 
3. Kasserens bemærkning 
4. Kommende arrangementer 
5. Eventuelt 
6. Næste møde 

 
Følgende blev drøftet og vedtaget: 

Ad 1 Formanden – siden sidst 
 
Formanden kunne fortælle, at perioden siden sidst har været præget udelukkende af renoveringsprojektet, hvorfor 
vi kunne gå hurtigt til punkt 2.  
 
 
Ad 2 Renoveringsprojektet  
 
Kommunen er færdige med facaden, døre og vinduer. Udvendigt udestår kun græs såning og afhjælpning af mangler. 
Indvendigt er de to brusekabiner og vandvarmerne, en til hvert bruserum, opsat. Vores lagerrum har fået vinduer 
magen til resten af bygningskomplekset, og vi vil undersøge hvad der skal til for at det evt. kan bruges til 
arrangementer, (sikkerhedsforanstaltninger, skilte, etc). 
 
Efter at have rådført sig med kommunens tømre, der allerede var på hovedentreprisen, samt en anden tømrer, der 
begge indikerede at de ikke havde tid til at udføre opgaven, besluttede Byggeudvalget at benytte den tømrer, der før 
Kommunens igangsatte deres hovedrenovering af bygningsmassen, var i gang med at renovere vores sauna. 
 
Der er godt gang i opbygningen af selve saunaen, og der kommer snart bænke. Bænkene forventes at blive opbygget 
lyst asp men afrundede forkanter. Saunaen bliver lidt større (ca. 15%) end den oprindelige sauna, da de indvendige 
vægge nu skal passe med vinduesfagene, hvor saunaens brede tidligere var givet af afstanden mellem 
loftsafstivningerne.  
 
Formanden kunne bekræfte at kvindernes omklædningsrum er blevet ca. et fag bredere.  
 
Saunaovnen genbruges, og den placeres så højt at den er beskyttet for springflod.  
 
 



 
 
Låsesystemet er blevet ændret, således at alle døre i bygningen er på det samme system, så alle medlemmer skal 
have nye armbånd.  
 
Gulvet i omklædningsrummene bliver i mørkt træ, lavet som træfliser, 60x60 cm. Der pga. af størrelsen er lettere at 
tage op og rengøre under, end de gamle gulvfag.  
 
 
 
Ad 3 Kasserens bemærkninger 
 
Vi er pt. 520 medlemmer, 35 medlemmer har valgt ikke at forny deres medlemskab og ventelisten er på 60 personer.  
 
Kassebeholdningen er på ca. 535 tkr. Hvoraf der forventes at der skal bruges ca. 120 tkr. til restarbejder på saunaen.  
 
Persondataforordningen; Claus oplyste at det var vores advokat er fandt at det var hensigtsmæssigt at have en 
slettefrist på 3 år. Bestyrelsen fandt dette forhold rimeligt og bifaldt forslaget.  
 
Persondatapolitikken vil herefter blive offentliggjort på vores hjemmeside, (Claus/Torben). 
 
 
Ad 4 Kommende arrangementer 
 
Nøgleudleveringen er ændret til lørdag d. 15. september 2018 kl. 9:00.  
 
Saunaen vil være tændt og klar til at modtage gamle såvel som nye medlemmer. Kalles kaffe vil stå klar med kaffe og 
croissants fra Batting. Bo sørger for at bestille.  
 
Herefter udleveres nøgler også onsdag d. 19. september kl. 17:00 til 20:00 samt fredag d. 21. september fra kl. 18:00 
Nøgler vil ikke blive send med posten.  
 
Indvielsesfesten er planlagt til fredag d. 21. september. Kl. 18:30, spisning kl. 19:00. Vi laver ”åbent hus for 
medlemmer”, med mad og drikke til 100 personer. Der vil være begrænset med sidde pladser. Medlemmer 
opfordres til at tage friskbrygget kaffe med til eget (og andre) behov.  
 
Julefrokosten vil blive planlagt til d. 24. november kl. 13, i det tilstødende lokale til dameomklædningen. 
 
 
Ad 5 Eventuelt 
 
Der var ikke noget til eventuelt.  
 
 
Ad 6 Næste møde 
 
Næste møde er planlagt til d. 23. oktober, kl. 18:30 i SIFs restaurant.  
 
 
Referent 
Bo Arup 


