Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Mandag d. 3. maj 2021, kl. 18.30
hos Torben Lorentzen, Ordrupdalvej 11, 2920 Charlottenlund.
Tilstede:
Alice Darville
Krestina Trabjierg
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Torben Lorentzen (refereres som Formanden)
Bo Arup
Torben Rosenørn
Hanne Holst
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 i 2021.
Efter lukning af saunaen 9.12.2020, vi har nu delvis åbnet saunaen for gæster over 70 år, jf. gældende retningslinier.
Der er blevet opsat spejle, strømtavlen er blevet opgraderet, der er blevet renoveret i brusenicherne og et enkelt frostskade er
blevet udbedret. Der er blevet ophængt en toiletnøgle i både herre- og dameomklædningen. En tømrer er blevet rekvireret for at
rette på gulvbrædderne.
Der var en grundig diskussion om hvorvidt saunaen skal være åben i løbet af sommeren. Vi blev enige om at holde saunaen åben
frem til Grundslovsdag, herefter på forsøgsbasis fra 06:00 til 10:30 syv dage om ugen, varigheden af denne ordning vil blive løbende
evalueret. Niels bad udtrykkeligt om, at det blev refereret, at han ikke synes om denne løsning.
Nøglebånd; Formanden præsenterede bestyrelsen for et udvalg af forskellige armbånd. Bestyrelsen anbefalede, at det armbånd
med velcro skal bruges når der ikke flere af de gamle. Mest fordelagtigt med start for sæsonen 2021. Formanden taget kontakt til
nøgleleverandøren.
Lamper på broen; John Allan har oplyst, at der er fundet et nye og bedre armatur, der pt. testes. John Allan vender tilbage når der er
nyt.

Grundet ønsket om at få de foreslåede ændringer til vores vedtægter endelig godkendt d. 31. maj, indkalder Formanden til en
ekstraordinær Generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Dette gøres for at lette
administrationsarbejdet med vores bank, idet de seneste vedtægter skal indsendes til banken i forbindelse med skift af
bestyrelsesmedlemmer og kasserer.

Ad 2 Regnskab
Claus meddelte at kasserer jobbet overdrages til Lone, pr. d.d.
Der er ca. 473Tkr. i beholdningen. Vi er p.t. 610 medlemmer, og der er ca. 250 nye medlemmer på ventelisten. Det forventes ikke at
vi kan optage alle nye medlemmer til næste år.
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at kontingentet for 2021 for eksisterende medlemmer bliver kr. 100,- og kr. 600,- for
nye medlemmer. Dette indstilles for at nedbringe foreningens overskud.
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingen, at betalingen for optagelse på ventelisten skal være et indskud på 400,- kr.

Ad 3 Feedback fra hver især
Alice og Hanne kunne bekræftet, at der ikke er foretaget mere vedrørende projekt ”ny hjemmeside”. Det var et ønske om at forny
funktionaliteterne, såsom vandkvalitetshjemmesider etc. Den nuværende hjemmeside er bygget i Wordpress. Alice og Hanne går i
tænkebox og vender tilbage til næste møde. Alle opfordres til at kikke på den eksisterende hjemmeside inden næste møde.
Lone anbefalede at CVR adressen blev ændret til ”c/o (Kasserens hjemmeadresse)”. Bestyrelsen bifaldt at dette bliver iværksat. Lone
vil sørge for det administrative.
Ændrede vedtægter; Bestyrelsen har fremsat via hjemmesiden nogle få ændringer til vores vedtægter. Disse ændringer skal
godkendes på næstkommende Generalforsamling og dernæst på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt der ikke er nok
fremmødte til den ordinære generalforsamling.
Niels, foreslog at foreningen overvejer at få et alderspræsident.

Ad 4 Rengøringen
Formanden har fået en rengøringsplan fra vores rengøringsleverandør, samt en opdateret kontrakt. Formanden har bedt om at få
rengøringspgaverne yderligere udspecificeret.

Ad 5 Arrangementer
Generalforsamling; der er indkaldt til generalforsamling, via hjemmesiden og opslag i omklædningsrummene til d. 31. maj kl. 19.00, i
SIFs lokaler, Krøjersvej 5, 2930 Klampenborg. Formanden lavet en indkaldelse til en ekstraordinær Generalforsamling, der afholdes
umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter Generalforsamlingen.
Der er indkommet et forslag, vedr. udluftning fra brusenicherne. Den tekniske udformning blev drøftet på mødet og det blev fundet
at del sandsynligvis ikke vil kunne afhjælpe det bemeldte problem. Formanden meddeler dette til medlemmet.
Der vil blive arrangeret nøgleudlevering d. 4. september 2021, kl 10-12. Saunaen vil være varm fra morgenstunden.
Der blev reserveret fredag d. 10. september til et aftenarrangement.
Julefrokosten afholdes d. 27. november, kl. 13. (Hvis vi kan aht. Corona situationen).

Ad 6 Eventuelt
Alice undersøger, om hun han arrangerer en der slår festen an med en fællessang.

Ad 7 Næste møde
Det blev aftalt at næste møde afholdes tirsdag d. 31. august, kl. 18:30 i SIFs lokaler.

