
 
 

Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  

Tirsdag d. 26. februar 2019, kl. 18:30 

I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  

 

Tilstede: 

Bo Arup 

Henrik Bay 

Alice Darville 

Niels Kofoed 

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 bød velkommen og fortalte at vi får en ny lejekontrakt, der omfatter hele vores lejemål, lager lokalet 

inkl. Lejen stiger til 14 Tkr., (årligt). 

 

Vores nye lejekontrakt bliver for en flerårig periode, (5 eller 10 år). Torben vil gerne have at den bliver sendt rundt til 

bestyrelsen for gennemsyn. 

 

Formanden meddelte at der stadig er ca. 35 medlemmer der endnu ikke har afhentet deres nye nøgle. 

 

 

Ad 2 Renoveringsprojektet 

 

Der er konstateret nogle småmangler, som vil blive udbedret (manglende maling og huller i væggen ved knagerne). 

Bo tager kontakt til entreprenøren.  

 

Selve saunaovene er ikke blevet udskiftet. Der er nogle af varmelegemerne der er ”gået”. Formanden checker prisen 

på en ny ovn kontra en reparation. Det er bestyrelsens holdning, at vi skal have en kraftigere ovn, der kan være klar 

til næste sæson, gerne med tilstrækkelig stenmængde til gus arrangementer.  

 

Dug i vinduerne; Der bliver kikket på det i foråret, da det er et irritationsmoment for mange medlemmer. Vi kan ikke 

forvente at vi må ændre på de udvendige vinduer, da de er dikteret af Kommunens arkitekt. Alice ta’r fat en en 

tømrer. Formanden tager kontakt til en arkitekt.  

 

 



 

 

Der udestår højvandsikring af de 4 døre i lejemålet. Bo kikker på løsninger og forventer at dette er udbedret inden 

sommerferien.  

 

 

Ad 3 Nyt fra kasseren  

 

Kassebeholdningen er på ca. 76 Tkr. Der er pt. 580 medlemmer, og der er pt. 130 medlemmer på ventelisten.  

 

Strømleverandør; Der er fundet en besparelse på 25 øre pr. KWt, for de næste 6 måneder. (Modstrøm er valgt som 

leverandør). Vort forbrug ligger på 6500 – 7000 kW pr. måned.  

 

 

Ad 4 Kommende arrangementer 

 

Saunagus arrangementerne er kommet godt igang. Datoer har været vist via hjemmesiden og opslag i 

omklædningsrummene.  

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 30. april kl. 18:30 i SIFs lokaler. Formanden laver en beretning. Indkaldelsen 

udarbejdes af formanden, og sendes til alle medlemmer. Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter 

generalforsamlingen. Den nuværende bestyrelse er villige til genvalg.  

 

Sommer arrangement; forventes afholdt ultimo maj, f.eks. 24. maj 2019. Vi skal finde nogle til at arrangerer det.  

 

 

Ad 5 Eventuelt 

 

Mike (rengøringen) har fået en ny mand på vores arbejder. Bo har bedt dem om at de kikker efter vinduerne 

(rengøring) og checke selve bænkene for sand mellem brædderne. Vi skal ligeledes ha’ checket hvorledes 

omklædningsrummene bliver rengjort. Bo ta’r kontakt til Mike. Bo får også pris for en ekstra rengøring under 

gulvbrædderne.  

 

Vi skal ha’ lavet en rengøring under brædderne, for at tilsikre at der ikke opstår råd.  

 

Rengøringen. Torben, har været igang med at undersøge om vi kan få en bedre rengøring fra en anden leverandør. 

Der har ikke været interesse fra en anden leverandør. 

 

Lugtgener, der er konstateret lugtgener i herreomklædningen. Checkes når vi rengører under brædderne.  

 

Skillevægen mellem herre- og damesiden i saunaen er løs og skal strammes.  

 

Døren i herresiden går stramt. Det er rapporteret til udlejer, der er igang med en udbedring.  

 

Bredere bænke – der er et ønske om at få bredere bænke i saunaen. Torben ta’r kontakt til tømmeren, der har 

bygget saunaen og Alice ta’r kontakt til en anden tømrer.  

 

Bedre bænke i omklædningen, Torben får en pris på nye bænke i omklædningen, både herre- og damesiden. Fast 

monteret imod bagvæggen. 

 

Større knager i omklædningen. Der er et ønske om nogle større knager i omklædningen. Bo checker pris herfor. 

 

Bo checker mht. leverancen af fire stk. hovedstøtter.  

 

 

Referent 

Bo Arup 


