
Referat fra bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere 

Tirsdag den 16.11.2021 kl 1830 i SIF 

  

Deltagere: 

Torben Lorentzen – formand 
Alice Darville - næstformand 
Krestina Trabjierg 
Niels Kofod 
Svend Hartmann Andreasen 
Hanne Holst – sekretær 
afbud fra Lone Stausgaard (kasserer) og fra Claus Ronberg 

 

 Dagsorden: 

1. Nyt fra Formanden 
Ny saunaovn er opsat og fungerer fint 
Lys på molen – der er udfordringer med lyset på dækket, der er sat en elektriker på sagen 
Coronapas er genindført – der sættes opslag i omklædningsrum, facebook og hjemmesiden 
Saunagus ved Aleksander og Josephine – vi fortsætter med begge og laver nye tider i det 
kommende år 
Nye nøglebånd – de nye nøglebånd er gode og vi fortsætter med dem. Der kan konverteres til ny 
type nøglebånd hos Hellerup Låse, som tager 100 kr for dette.  
Defekt vandhane er udbedret, defekt spot i sauna afventer elektriker                    

 2. Nyt fra Kasserer 
udsættes, der var afbud fra Lone 

 3. Medier: 
Hjemmesiden har været nede, er blevet repareret. Ny host (Internet 1-2-3), som også yder service 
Facebook – Svend laver et opslag til omklædningsrummet med information om vores 
facebookgruppe 
Opslagstavlen er (kun) til opslag der vedrører Arnes Vinterbaderklub 

 4. Arrangementer: 
Fuldmånebadning 18.11.2021 – der er bestilt mad til 50 deltagere, spisning kl. ca. 18 
Julefrokost 27.11.2021 – klargøring med fejning, borde og varmeblæsere (Svend, Niels og Torben) 
25/11 kl 19, pynt og opdækning med duge (Hanne og Alice) 
brød + kærgården (købes af Hanne) 



øl og vand købes af Torben, snaps ved Niels 
Sang ved Torben og Elisabeth 
Sauna under julefrokost – Niels laver opslag med info om at der er julefrokost og der er ikke 
stilhed i saunaen : ) 
Nytårskur – 1/1 kl. 16 Torben sørger for bobler og kransekage samt opslag 
Kommende arrangementer, fuldmånebadning onsdag d 16.02.2022? Drøftes på møde i januar. 

 5. Feedback fra hver især 
Justering af regler, – gennemgået og justeret, Alice retter til 

 6. Eventuelt 
Næste møde tirsdag den 25/1 18:30 
Skotlamper udenfor saunavinduer blænder, der er drøftet mulige løsningen, der laves forsøg med 
at dreje skærmen. 
 
 


