Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 27. august 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.
2.
3.
4.
5.

Sidste nyt fra Formanden
Forbedringer
Nyt fra kasserer
Kommende arrangementer
Eventuelt

Følgende blev drøftet og vedtaget:
Ad 1 Sidste nyt fra Formanden
Formanden bød alle velkommen til et fuldtalligt bestyrelsesmøde.
Saunaen er klar med bredere bænke og nye faste bænke i omklædningsrummene. Låsene er blevet eftergået og der
er isat nye batterier.
Der er aftalt med entreprenøren at der skal sættes ekstra knager op.
Der er monteret en hjertestarter på den gule ejendom.
Siden generalforsamlingen er der monteret vandlåse i bruserne.

Ad 2 Udbedringer og forbedringer
Der er konstateret nogle småmangler, som vil blive udbedret (manglende maling og huller i væggen ved knagerne).
Bo har taget kontakt til entreprenøren.
Der er kommet et overslag på udbedring af vinduerne, hvor man ændre på vinduerne, således at der kommer en
termorude i rammerne, istedet for at have både en vipperude og en forsatsrude. Det blev besluttet at få sat det
igang.
Torben checker om der skal fuges over både herre- og dame indgangsdørene.

Ad 3 Nyt fra kasseren
Kassebeholdningen er på ca. 390 Tkr. Der er pt. 610 medlemmer, (inkl. et optag på 78) og der er desuden 80
medlemmer på ventelisten. Det er således første år, hvor vi ikke kan optage alle på ventelisten.
Kasseren kunne oplyst at vi følger budgettet.
Strømleverandør; Modstrøm har været leverandør i 1. halvår. Kasseren undersøger, om de kan forlænge deres
aftale.

Ad 4 Kommende arrangementer
Saunaen tændes den 7. september, hvor der også vil være nøgleudlevering og velkomst til de nye medlemmer, kl.
10. Claus bestiller en kaffevogn til kl 9:30.
Saunagusarrangementerne vil blive gentaget i den kommende sæson. Datoerne vil blive offentliggjort via
hjemmesiden og opslag i omklædningsrummene.
Der arrangeres et fuldmånebadningarrangement 12. november kl. 19, i stedet for en efterårsfest.
Det kommer et julefrokost arrangment d. 30. november, kl. 13.
Ad 5 Eventuelt
Det henstilles til at dørene til saunaen holdes lukket så meget som mulig.
Næste møde; onsdag d. 30. oktober kl. 18:30 i SIF.
Referent
Bo Arup

