Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Onsdag d. 30. oktober 2019, kl. 18.30
i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Alice Darville
Krestina Trabjierg
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Henrik Bay
Torben Lorentzen
Bo Arup
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.
Forbedringer.
Nyt fra kasserer.
Kommende arrangementer.
Eventuelt.
Næste møde.

Følgende blev drøftet og vedtaget:

Ad 1 Siden sidst v. Formanden
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Formanden fortalte at udleveringen af nøgler gik rigtig fint.
Formanden bad bestyrelsen hjælpe med at finde nye medlemmer til bestyrelsen, da vi står overfor et kommende generationsskifte.

Ad 2 Forbedringer
De nye vinduer er blevet monteret og er blevet godt modtaget at alle medlemmer. Der er en pakning, der ikke ku’ tåle varmen men
den bliver uskiftet i næste uge (den 06.11.2019). Der er kommet flere kroge op og de huller der var i endevæggene er blevet lukket.
Der er blevet sat nye ure i omklædningsrummene.
Henrik sørger for at de gamle vinduer bliver afleveret til John Allan, så vi ikke har dem i vores varetægt.
Torben har udbedret gulvet i herreomklædningen (så det ikke klaprer længere) og vil lave det samme i dameomklædningen. Niels vil
sørge for mulighed for ophængning af nakkestøtterne.
Bo mangler at komme med en løsning for højvandssikring for dørene.

Ad 3 Nyt fra kasserer
Claus meddelte, at kassebeholdningen er på ca. 360 Tkr. Vi er p.t. 610 medlemmer, og der er ca. 120 nye medlemmer på ventelisten.
Det forventes ikke at vi kan optage alle nye medlemmer til næste år og med den ekstra tilmelding så er der risiko for at vi få en
venteliste på to år.
Kasseren er i gang med at finde en ny og billigere strømleverandør (Aura), da det er ca. 6 måneders tid siden vi sidste har skiftet
leverandør.

Ad 4 Kommende arrangementer
Der er fuldmånebadning d. 12. november kl. 19. Arrangementet vil bestå af, en lille portion sammenkogt ret og en genstand.
Julefrokosten skal afholdes d. 30. november kl. 13 i ”festlokalet” ved siden af dameomklædningen. Der er meget arbejde i at rydde
rummet. Der skal indkøbes fire stk. varmeblæsere (Torben) samt to brandslukkere og to brandtæpper (Bo Arup). Vi skal købe to
ekstra borde (Bo Arup)
Saunaen er lukket for andre gæster Julefrokost lørdag. Gæsterne skal selv sørge for service og kaffe. Der kommer opslag på
hjemmeside og tilmeldingsliste i omklædningsrummene.
Nytårskur afholdes den 1. januar kl. 16.00
Ad 5 Eventuelt.
Torben skal skrive på hjemmesiden at saunaen er lukket onsdag d. 6. november. pga. vinduesreparation.
Afløb fra bruserne skal renses (Henrik).
Der har været rygtet om at der skulle installeres en ekstra ovn, men det er ikke planlagt.
Det indskærpes, at der ikke tages ekstra håndklæder og badekåber med ind i saunaen, da dette bevirker at dørene benyttes
unødvendigt samt øger afkølingen. Medlemmer skal blot tage det tøj med ind i saunaen som de skal sidde i/på.

Ad 6 Næste møde
Det blev aftalt at næste møde afholdes tirsdag d. 28. januar, kl. 18:30 i SIFs lokaler.

