Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 18.30
i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Alice Darville
Krestina Trabjierg
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Torben Lorentzen (refereres som Formanden)
Bo Arup
Torben Rosenørn
Hanne Holst
Afbud
Lone Stausgaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.
Regnskab.
Feedback fra hver især.
Rengøringen.
Arrangementer.
Eventuelt.
Næste møde.

Følgende blev drøftet og vedtaget:

Ad 1 Siden sidst v. Formanden
Dette var det første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen.
Corona-problematikken var et emne at høj prioritet. Formanden havde rundsendt en skrivelse til drøftelse blandt
bestyrelsesmedlemmerne, og der var enighed om at vi gerne vil holde åbent på en sikker måde og at vi overvåger situationen
løbende., men henblik på at tilrette vores initiativer, hvis situationen ændrer sig.
Det var enighed om, at der skal sendes en e-mail til samtlige medlemmer om de nye retningslinier og der skal også være letlæselige
opslag i omklædningsrummene.
Ad 2 Regnskab
Claus meddelte at der var ca. 550Tkr. i beholdningen. Vi er p.t. 607 medlemmer, og der er ca. 125 nye medlemmer på ventelisten.
Det forventes ikke at vi kan optage alle nye medlemmer til næste år. Teksten omkring ventelisten på hjemmesiden skal ændres,
således at vi oplyser, at man kan forvente en ventetid på 2-3 år.
Fra d.d. indfører vi dobbeltautorisation af udgifter. Claus og Torben gennemgår hvordan det kan udføres i praksis og melder tilbage
til næste bestyrelsesmøde.

Ad 3 Feedback fra hver især
Formanden har fået lavet nøgler til nye medlemmer i alt 51 nye nøgler.
Formanden har sørget for at der kommer nogle ekstra hylder op i depotrummet samt opsat nogle loftplader, der hvor der er meget
kondens.
Ad 4 Rengøringen
Der er blevet bestilt en grundig rengøring til d. 3. september, således at saunaen er rengjort inden starten. Herefter den normale
rengøring ugentligt.
Der bliver sat sprit dispensere op i begge omklædningsrum. SPRIT OG PAPIRKLUDE MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BRINGES
IND I SAUNAEN.

Ad 5 Arrangementer
Der vil blive nøgleudlevering d. 5. september 2020, kl 10. Saunaen vil være varm fra morgenstunden. Torben, Niels, Alice,
Formanden kommer til arrangementet. Der er bestilt kaffe og crossaints.
Der er ikke arrangeret saunagus i efteråret pga. Corona udviklingen.
Vi skal forsøge at lave flere ”pop-up” events. Næste fuldmånebadning bliver onsdag-torsdag d. 30/9 og 1/10 kl. 18. Der bliver max 30
personer/aften og vi arrangerer portionsanrettet mad fra ”Wedo”. Alice er tovholder, Niels laver tilmeldingslister. Formanden
sørger for supplerende drikkevarer.
Julefrokosten afholdes eventuelt d. 28. november, kl. 13. (Hvis vi kan aht. Corona situationen).
Ad 6 Eventuelt
Der er et problem med lysdioden i låsen i damesiden. Formanden sørger for at det bliver udbedret.
Alice har arrangeret en gennemgang af lys på selve badebroen og ved trappen ned til stranden. Alice til få kontakt med John Allan,
for at gennemgå dette.
Formanden har fået et tilbud på opsætning af nye udtag i depotrummet til varmeblæsere. Det blev aftalt at det skal etableres.
Formanden anførte, at der var behov for at få revideret vores vedtægter mhp. tegningsrettigheder, regler for indgivelse af
ændringsforslag til generalforsamlinger etc. Et underudvalg bestående af Hanne, Alice, Torben og Formanden gennemgår vores
vedtægter.
Ad 7 Næste møde
Det blev aftalt at næste møde afholdes d. 27. oktober , kl. 18:30 i SIFs lokaler.

