
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 23. oktober 2018, kl. 18:30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Bo Arup 
Henrik Bay 
Alice Darville 
Torben Lorentzen 
Niels Kofoed 
Krestina Trabjierg (suppleant) 

 

 
Dagsorden: 
 

1. Sidste nyt fra Formanden  
2. Renoveringsprojektet 
3. Nyt fra kassere 
4. Kommende arrangementer 
5. Eventuelt 

 

Følgende blev drøftet og vedtaget: 

 
Ad 1 Sidste nyt fra Formanden  
 
Henrik indledte med at sige, at alle tilbagemeldinger omkring den nye sauna har været altovervejende positive.  
 
Der har været gentage nøgleudleveringer, og der er nu ca. 30 uafhentede nøgler tilbage.  
 
Indvigelsesfesten gik fint, det var det hidtil største arrangement vi har afholdt, og der vil gå en rum til førend vi 
afholder noget lignende igen.  
 
Der er nogle der har kritiseret selve nøglebåndet, men det virker som om at vores medlemmer har vænnet sig til at 
låse båndene med det lille beslag. Kun to medlemmer har mistet deres nøglebånd, det ene nøglebånd blev endda 
fundet igen på havets bund og tilbageleveret.  
 
Nøglesystemet kan fortælle hvormange gange dørlåsene, har været aktiveret. Der er registereret over 2000 
aktivieringer af låsene på en periode på 30 dage. Det viser også at saunaen bliver brugt hele dagen, der er rush om 
morgenen, jævnt forbrug over dagen og et mindre ryk ind om aftenen. Der har ikke været tilbagemelding til 
bestyrelsen om at der er for mange i saunaen, hvilket bestyrelsen er glade for.  
 
Batteriskift af låsene er lagt i en service aftale med låseleverandøren, hvorfor vi skulle undgå at der er døde låse pga. 
batterier der skal udskiftes.  
 
Saunagus blev afhold igår med 31 deltagere, og det forløb fint. 
 
 
 
 
 



 
Ad 2 Renoveringsprojektet 
 
Der er blevet monteret ure, der er kommet en hårtørrer i damesiden og der er lagt måtter udenfor dørene. Der vil 
blive opsat opslagstavler. Der mangler en bænk i herresiden. Vi skal evt. se på at få lavet nogle faste bænke i 
omklædningen.  
 
Ting vi gerne vil lave bedre, når vi gennemgår saunaen; 
 
Bænkene i saunaen er blevet smallere end i den gamle sauna. Det er ikke umiddelbart enkelt at lave dem om.  
Vi kan se på om vi evt. kan ændre ryglænene på den øverste bænkerække, så de ikke kommer så langt fra væggene.  
Der er nogle af de sorte lægter der ikke er malet sorte, især ved bruse nicherne. Vi får Mike, til at se på de områder. 
 
 
Ad 3 Nyt fra kasseren  
 
Kassebeholdningen er på ca. 120 Tkr. Der er pt. 535 medlemmer, og der er 95 medlemmer på ventelisten. Vi 
undersøger om der er 50 medlemmer på ventelisten, der ønsker at komme direkte ind iår.  
 
Vinduesarealet og glasdørene trækker strømforbruget op og isoleringen af tag etc. bør give en lille besparelse. Det i 
budgettet estimerede strømforbrug bibeholdes i budgettet for 2019.  
 
 
Ad 4 Kommende arrangementer 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag d. 5. februar 2019 kl. 18.30 i SIF.  
 
Julefrokosten er ændret fra en julefrokost sponseret af foreningen,  til et julearrangement, hvor hver især kommer 
med deres egen mad og service. Foreningen stiller med en stak juleøl. Snaps og kaffe skal deltagerne selv medbringe. 
Arrangementet vil foregå i det tilstødende lokale til saunaen.  
 
Julearrangementet afholdes lørdag d. 24. november, spisning kl. 13:00. Der kan max deltage 45 personer. Der 
opsættes tilmeldingslister.  
 
Næste bestyrelsemøde er planlagt til 5. februar 2019, kl. 18:30 i SIF.  
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 30. april kl. 18:30 i SIFs lokaler. 
 
 
Ad 5 Eventuelt 
 
Formanden har kondoleret i forbindelse med Silkeborgs vinterbaderforenings nedbrænding af deres klubhus.  
 
 
Referent 
Bo Arup 


