Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag den 30. april 2019, kl. 19.15
i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.

Tilstede:
Henrik Bay, Alice Darville, Niels Kofoed, Torben Lorentzen, Lis Nielsen, Claus Rønberg, Krestina Trabjierg
(suppleant), Afbud fra Bo Arup
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Respons på generalforsamling samt rejste problematikker fra medlemmer
Konstituering af bestyrelsen
Indkomne tilbud på bænkudvidelse m.m.
Kommende arrangementer
Nyt fra kasserer
Eventuelt

Følgende blev drøftet og vedtaget:
Ad 1: Respons fra generalforsamling samt rejste problematikker fra medlemmer
Generelt en opfattelse af, at generalforsamlingen gik godt, men også punkter som vi skal tage til efterretning. Der
blev foreslået følgende:
Større og flere knager i omklædningsrummene (Torben bestiller og får sat op).
Ønske om en hjertestarter (Henrik undersøger).
Plastdøre fra baderum til omklædningsrum, som der tidligere har været, så vi undgår vandsprøjt ud på trægulvet
(Forskellige løsninger vil blive undersøgt).
Stort ønske om vandlås på kloakken pga. de lugtgener, der er i begge omklædningsrum (Henrik undersøger og taler
med John Allan).
Begrænsning af gæster i saunaen - vi vil være obs. på problemets omfang.
Der blev stillet spørgsmål fra medlemmer til prisen på saunaombygningen og antal af indhentede tilbud. Vi drøftede
proceduren omkring det endnu engang i bestyrelsen, og de erfaringer vi har gjort os omkring ombygningen. Vi
besluttede, at fremadrettet skal vi som bestyrelse være opmærksomme på at indhente mindst to tilbud til
investeringer, der er større end 10.000 kr. med mindre vi har fået en pris, som vi vurderer som rimelig, og som alle
kan godkende. Tilbud skal godkendes af bestyrelsen.
Ad 2: Konstituering
Henrik ønsker at fortsætte som formand, Bo som sekretær, Claus som kasserer, Torben som webmaster, Niels og Lis
som festudvalg. Torben, Krestina og Alice supporter omkring de sociale arrangementer og div. ad hoc-opgaver. Vi
skal være obs. på evt. hjælp til kasserer-posten, som efterhånden er ret omfattende. Vi drøftede, om opgaven evt.
kan deles mellem to bestyrelsesmedlemmer. I første omgang fortsætter vi som hidtil. I vedtægterne står der, at vi

skal have en næstformand. Det har vi valgt ikke at have, da bestyrelsen er ret lille, og vi pt. Ikke kan se det som en
fordel.
Ad 3 Indkomne tilbud på udvidelse af bænke m.m.
Torben har indhentet tilbud på udvidelse af bænke. Vi vurderer, at tilbuddet er rimeligt. Det er tømrer Kevin, som i
forvejen kender saunaen, der skal forestå arbejdet. Torben går videre med opgaven, og får også opsætning af ekstra
knager med i opgaven. Dette skal udføres hen over sommeren 2019.
Alice arbejder videre på forslag fra tømrer/teknikker omkring dugproblemer på vinduerne. Hun vender tilbage pr.
mail indenfor kort tid.
Ad 4: Kommende arrangementer
Vi holder sommerfest den 24. maj kl. 18.30 med plads til 70 deltagere. Torben har indhentet tilbud på mad,
kaffevogn, overdækning m.v. Vi ønsker som udgangspunkt at holde festen uden overdækning, da udgiften hertil er
ret stor. I tilfælde af massivt regnvejr, må vi revurdere den beslutning. Torben holder øje med vejrudsigten, og så vil
vi herfra beslutte, om overdækning bliver nødvendigt. Torben bestiller mad, drikkevarer og opsætning. Prisen er
godkendt af en enig bestyrelse. Niels opsætter opslag om tilmelding til sommerfesten i omklædningsrummene,
Torben laver opslag på hjemmesiden.
Lørdag den 7. september åbner vi op for en ny sæson med nøgleudlevering kl. 10.00.
Ad 5: Nyt fra kasserer
Regnskabet er blevet gennemgået under generalforsamlingen. Claus sender besked ud til de nuværende 600
medlemmer om indbetaling af kontingent. Vi vil arbejde på at få opbygget en god kassebeholdning i de næste to
sæsoner, og holder igen med udgifter. Vi er opmærksomme på, at udskiftning af saunaovn kan forestå.
Ad 6: Eventuelt
Vi drøftede arbejdsbyrderne på de forskellige poster. I tilfælde af mange mailhenvendelser, stiller Torben og Alice sig
til rådighed for besvarelser. Alice supplerer gerne omkring regnskab, hvis Claus får brug for det. Henrik fortsætter sin
kontakt og samarbejde med Hellerup Låseservice og den serviceaftale der er i forbindelse med batteriudskiftning
m.m. Vi skal være obs. på højtvandssikring nord og syd, hvilket vi vil vende vi på næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 13. august i SIF’s lokaler. Henrik bestiller lokaler.
Det er planen, at lukke ned for saunaen den 26. maj.

Referent
Alice Darville

