
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 24. juni 2014, kl. 18.30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Henrik Bay 
Claus Rønberg 
Niels Kofoed 
Lis Nielsen 
Torben Lorentzen  
Bo Arup 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.  
2. Regnskab 
3. Feedback fra hver især 
4. Rengøringen 
5. Arrangementer 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 
8. Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
Følgende blev drøftet og vedtaget: 

Ad 1 – Siden sidst v. Formanden 
 
Formanden indledte med at forklare hvorledes vi normalt har kørt arbejdet i bestyrelsen. Vi har hidtil fordelt det 
således at Claus har kørt regnskabet, Bo har praktiske opgaver inkl. kontakt til rengøringen, Henrik har været 
formand, og har haft kontakten til sauna ovn styringen etc.  Mogens Lind, Torben Hansen, Henriette Toft er udgået 
af bestyrelsen.  
 
Følgende opgaver er derfor ikke besat; 
 

• hjemmeside administration, herunder spørgsmål/oplysninger fra medlemmer og gæster 
• nøgleadministration 
• arrangementer 

 
Der er især behov for at hjemmesiden bliver brugervenlig og historiske data kommer med på den nye hjemmeside.  
 
Dernæst skal der administreres nye medlemmer og nøgler.  Når alle har indbetalt, skal medlemmer, som ikke har 
fornyet deres kontingent, afkodes i systemet. Nye medlemmer skal have nøgler.  
 
Formanden tager initiativ til at kikke på klubbens vedtægter.  
 
 
 
 



 
 
 
Følgende blev valgt på generalforsamlingen; 
 

• Bo Arup 
• Henrik Bay 
• Torben Lorentzen 
• Lis Nielsen 
• Claus Rønberg 
• Wenche Nøss  
• Niels Kofod  
• Ole Lund Thomsen – suppleant (juridisk bistand) 
• Peter Engberg Jensen – suppleant (anden bistand) 

 
 
Idet vi skal konstituerer os på dette bestyrelsesmøde blev det aftalt at konstituerer os på følgende måde: 
 

• Henrik Bay, Formand  
• Henrik Bay,  nøgleadministration 
• Torben Lorentzen, hjemmeside og nøgleadministration 
• Claus Rønberg, kasserer og medlemslisten 
• Lis og Niels, arrangementer 
• Torben og Wenche, hjemmesiden 
• Bo Arup, rengøringen og praktiske opgaver 

 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden d.  27. maj. 2014  
 
10 års jubilæums festen blev afhold d. 13. juni, med 62 deltagere. Der var en rigtig god stemning, og overdækningen 
og bord bænke sættene var med til at skabe den perfekte ramme, at vejret således også lagde sig i de smukkeste 
farver og vinden faldt i styrke var kun med til at gøre det til en rigtig hyggelig aften.  
 
Formanden fortalte at der i løbet af efteråret skal ”genforhandles” en aftale med Gentofte Kommune. Der er behov 
for en mere påtrængende dialog med Kommunen, for at tilsikre at de prioriterer vores del af stranden. Henrik vil 
kontakte kommunen, om melde tilbage til næste møde, mht. hvilke planer Kommunen har for området.  
 
 
Ad 2 Regnskab  
 
Claus oplyste at kontonummeret på hjemmesiden skal rettes. Det nye registeringsnummer er 1551.  
 
Der er kommet yderligere 10 stykker som gerne vil på ventelisten.  
 
Saunaovnen er blevet betalt at Gentofte Kommunes forsikring.  
 
 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Mike Lindhage vil komme med et tilbud på at male væggene i noget skimmelhæmmende. Vi skal være 
opmærksomme på evt. dampe og lugtgener.  
 
Formanden bad Bo Arup få lavet to tilbud på nye ruder i de midterste fag i saunaen.  
 
 
 
 



 
 
 
Ad 4 Rengøringen 
 
Bestyrelsen blev enige om at fastholde 14 dages rengøring i sommerperioden.  
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Det blev aftalt at vi vil planlægge efter at have tre større arrangementer, et efterårs arrangement, julefrokosten og 
en afslutningsarrangement.  
 
Det blev aftalt at vi starter saunaen igen d. 1. september og at vi i den førstkommende weekend, lørdag d. 6. 
september kl. 10-12, udleverer nøgler til nye medlemmer, hvorefter vi starter op med en lille fest fredag d. 12. 
september 2014, start kl. 19.00 
 
Den sidste lørdag i november er d. 29. november, hvor vi skal forsøge at få booket Taarbæk sejlklub’s lokaler.  
 
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Der var ikke noget at tilføje under eventuelt.  
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste møde er sat til d. torsdag d. 21. august, kl. 18:30 i SIF’s lokaler.   
 
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
Følgende mailadresser skal anvendes: 
 
Navn e-mail  Mobil telefon 
Henrik Bay Bays50@hotmail.com 20722882 
Torben Lorentzen tlo@dadlnet.dk 23226653 
Lis Nielsen Freundlis@gmail.com 22807503 

Wenche Nøss Viggolind2@live.com 28761740 
Claus Rønberg Claus.ronberg@hotmail.com 21215671 
Bo Arup bo@arup.dk 81713553 
Niels Kofoed Nielskofod@live.dk 30894540 
 
 
 
Referent 
Bo Arup 
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