
Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere 

Tirsdag den 31.01.2023 kl 1830 i SIF 

   
  
Referat 
  

Nyt fra Formanden 
Julefrokosten og nytårskur var velbesøgt 
Saunaen kører fint og stabilt efter HPFI relæet er blevet udskiftet 
Saunagus kører fint og er fortsat velbesøgt 
Rengøring efter gus 
De 2 gusmestre informeres om, at der skal rengøres omkring saunaovnen efter gus. 
Vi kører pt med reduceret åbning pga energisituationen – skal dette fortsætte? 
Det besluttes, at vi gerne vil fortsætte med at spare på energiforbruget, men på en anden måde: 
Således åbner vi igen for saunaen om torsdagen (dog slukket imellem 11 og 14 pga rengøring) – 
samtidig genindfører (som i den gamle sauna) vi en stand-by funktion, hvorved saunaen går på 
stand-by (termostaten sænkes med 30 grader) efter 30 minutter, hvorved en knap (placeret både i 
herre- og i dame-omklædningen) lyser. Et tryk på knappen får saunaen tilbage på alm drift (i 30 
minutter). 
Armbånd – frivilligt, opfordring, eller pligt? 
Det besluttes, at bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at være det blå armbånd synligt under 
besøget i lokalerne pga 

1. Man lukker sig ikke ude når man er i vandet 
2. Man glemmer ikke sit armbånd i omklædningsrummet 
3. Man kan se, at det drejer sig om et medlem 

Hvis man har et armbånd af den gamle type og er bange for at miste det under badeturen, kan 
man henvende sig (med sit gamle armbånd) til Hellerup Låse, Strandvejen 183, Hellerup, og få 
ombyttet til den nye type (som er mere sikker), hvilket koster 100 kr og betales direkte til Hellerup 
Låse. 
Er der mange gratister? 
Vi mener ikke, at problemet er stort. 
Ny medlemsportal: ForningLet – det kører fint. Fremtidige kontingentopkrævninger bliver via 
Betalingsservice og indbetalingskort via email 
Opskrivning til ventelisten sker nu også via ForeningLet, er steget til 500 kr, kun opskrivning i 
vinterhalvåret 
Power 2 Climate Change vil snarligt afprøve en grøn løsning med balancering af udsving i 
spændingen. 
Generalforsamling bliver tirsdag den 09.05.2023 kl 19 i SIF 
  

Nyt fra Kasserer 
Likviditeten er god 
Medlemsstatus (681 medlemmer), 272 er på ventelisten, ca 5-6 års ventetid 
Kassereren laver årsregnskabet (og budget) i løbet af april måned 
Kontingent næste år, hæves muligvis til 800 kr 



 

Medier: 

Hjemmesiden 
Facebook – er der behov for en regulering. Sven og Alice laver en regulering. 
  

Arrangementer: 

Kommende arrangementer:  
Fuldmånebadning mandag den 06.02.2023 – forberedelse fra kl 1730 
Endnu en fuldmånebadning fx tirsdag den 04.04.2023, arrangeret af medlemmerne? 
Torben laver opslag til facebook og koordinerer tilbagemeldingerne 
Sommerarrangement juni eller august? – Det besluttes at afholde en sommerfest fredag den 
09.06.2023  
 

Feedback fra hver især 

  

Eventuelt 

Næste møde: tirsdag den 11.04.2023 kl 1830 i SIF 
 


