
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 12. december 2018, kl. 18:30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Bo Arup 
Henrik Bay 
Alice Darville 
Torben Lorentzen 
Lis Nielsen 
Claus Rønberg 
Krestina Trabjierg (suppleant) 

 

 
Dagsorden: 
 

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

 

Følgende blev drøftet og vedtaget: 

 
Ad 1 Sidste nyt fra Formanden  
 
Formanden meddelte at der stadig er ca. 35 medlemmer der endnu ikke har afhentet deres nye nøgle. 
 
Formanden meddelte, at vi i forbindelse med renoveringen fik gjort saunaen lidt større. Derfor er saunaovnen lidt 
presset på dens kapacitet, men vi forsøger at holde temperaturen oppe i saunaen. Vi har kunnet konstatere, at 
saunaerne bruges jævnt henover hele åbningstiden, hvorfor der ikke er indført dagsænkning. 
 
 
Ad 2 Renoveringsprojektet 
 
Formanden forklarede, at byggeudvalget med kasserens hjælp har gennemgået de bilag, der ligger til grund for 
slutfaktureringen for saunarenoveringen. Der er påpeget nogle små uregelmæssigheder, som der skal afklares med 
entreprenøren. Den samlede pris for saunaen og omklædningsrummene samt ”festlokalet”, inklusive de arbejder der 
blev afholdt i 2017, beløber sig til omkring 480.000,- 
 
Der er konstateret nogle småmangler, som vil blive udbedret (manglende maling og huller i væggen ved knagerne). 
 
Formanden og kasseren gennemgik den kronologiske rækkefølge for renoveringsprojekterne, (nævnt i flertal, da 
projektet jo blev afbrudt af Kommunens renovering). Bestyrelsen ville gerne have være mere informeret løbende om 
arbejdets fremdrift og økonomi (ekstra arbejder), fra byggeudvalget.  
 
Bestyrelsen vil ved fremtidige større projekter sørge for, at der bliver nedsat en større projektgruppe, for at tilsikre 
flere ressource til planlægning, tilbudsgivning og opfølgning. Daglige vedligeholdelsesopgaver igangsættes som 
vanligt af formanden.  
 



 
 
 
 
 
Dug i vinduerne. Der bliver kikket på det i foråret. Vi kan ikke forvente at vi må ændre på de udvendige vinduer, da 
der er dikteret af Kommunens arkitekt.  
 
Der udestår højvandsikring af de 4 døre i lejemålet, samt i Kommunens endeskillevægge. (Det forventes at 
Kommunen højvandssikre de to endevægge imod deres egne lokaler). Højvande ind i vores sauna er et problem 
såfremt højvande jvf. DMI’s hjemmeside, overstiger 1 meter over normalvandstand for  København. Byggeudvalget 
fik, i forbindelse med renoveringstilbuddet et tilbud for højvandssikring af de fire døre, men fandt at det var for dyrt.  
 
 
Ad 3 Nyt fra kasseren  
 
Kassebeholdningen er på ca. 58 Tkr. Der er pt. 580 medlemmer, og der er pt. 85 medlemmer på ventelisten.  
I forlængelse af vedtagelsen på sidste bestyrelsesmøde, blev 49 medlemmer på ventelisten spurgt om de ville 
indmeldes, hvoraf 42 takkede ja. Vi ser en stigende interesse for klubben og ventelisten stiger støt. 
 
Kasseren gennemgik budgettet for 2019 og foreslog derefter at vi hæver kontingentet til 700 kr. Bestyrelsen er enig i 
at det er dette vi indstiller til Generalforsamlingen. Der skal gerne løbende opbygges en formue til eventuelle 
nedbrud. 
 
 
Ad 4 Kommende arrangementer 
 
Julefrokosten forløb godt, men vi skal overveje hvordan vi får isoleret og opvarmet rummet bedre til næste år. 
Facaden er Kommunens og vi kan ikke forvente, at de gør yderligere for at tilsikre isolering o.lign. 
 
Nytårsarrangementet afholdes d. 1. januar 2019 kl. 16.00, hvor vi mødes og ønsker hinanden godt nytår. 
Medlemmerne skal, som i gamle dage, selv medbringe slatter og overskydende fra Nytårsaften. (De resterende øl fra 
julearrangementet kan ligeledes bruges ved samme lejlighed). 
 
Saunagus arrangementerne genoptages i foråret, forventeligt 4 gange fra januar til april. Datoer oplyses via 
hjemmesiden og opslag i omklædningsrummene.  
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5. februar 2019, kl. 18:30 i SIFs lokaler. 
 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 30. april kl. 18:30 i SIFs lokaler. 
 
 
Ad 5 Eventuelt 
 
Højvandssikring af de fire døre; vi skal have indhentet tilbud på mobil højvandssikring af de fire døre. Bo undersøger 
dette. Alice vil undersøge om der er en endnu billigere el-leverandør. Torben vil undersøge om der kan finden en 
billigere rengøring.  
 
 
 
Referent 
Bo Arup 


