Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Torsdag d. 21. august 2014, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Claus Rønberg
Niels Kofoed
Wenche Nøss
Lis Nielsen
Torben Lorentzen
Bo Arup

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Følgende blev drøftet og vedtaget:
Ad 1 – Siden sidst v. Formanden
Formanden er blevet Morfar og var derfor ikke med til mødet.

Ad 2 Regnskab
Der er 373 der har betalt, men kun 371 der han angivet deres navn. Vi laver ikke nøgler til de to navneløse
Der er 35 gamle medlemmer der ikke har betalt. Det er taget 55 nye medlemmer ind. Ventelisten er ikke tømt. Ny
ankomne på ventelisten fra efter 15. juni er ikke kommet ind.
Økonomien har det godt.
De nye nøgler kommer i begyndelsen af næste uge således at de er klar til udlevering lørdag d. 6. september kl. 10.
Formanden skal lige ha’ revideret det brev der skal udsendes, der skal også anføres at der er fest og at vi arbejder på
den nye hjemmeside. Claus skal brevet i løbet af næste uge.
Claus fortalte at 99% af alle henvendelser på mailen til klubben er betalingsrelaterede, hvorfor Claus ikke har noget
imod at være ”postmester”.

Ad 3 Feedback fra hver især
Torben, fortalte at der var en ny leverandør der vil kunne sætte en ny hjemmeside op. Torben havde før mødet
rundsendt en liste over evt. faneblade. Wenche havde et ønske om at ventelisteoplysninger kommer mere
fremtrædende frem, samt at nyheder kommer mere frem.
Det kunne være en god ting, hvis man kunne få oplyst, når der kom noget nyt ind på hjemmesiden.
Torben efterlyser gode billeder.

Ad 4 Rengøringen
Bestyrelsen blev enige om at fastholde 14 dages rengøring i sommerperioden.
Vi skal undersøge, om der kan monteres en udluftning i hætterne, styret på en hydrostat. Bo undersøger dette.
Evt. affugtning i saunaen om sommeren skal undersøges.

Ad 5 Arrangementer
Det blev aftalt, at vi vil planlægge efter at have tre større arrangementer; et efterårs arrangement; julefrokosten og
et afslutningsarrangement.
Rengøringsdag; Søndag d. 31. august kl. 9:00. Niels lavet et opslag på dørene.
Nøgle arrangement lørdag d. 6. september kl. 10;
Tre bord og bænkesæt sættes frem.
Wenche køber ind; morgenbrød, smør og ost.
Bo sørger for kaffe og the og kopper til 30 personer.
Lis og Niels køber appelsin juice og mousserende vin samt engangsbestik.
Det overdækkende ”sejl ” sætte ikke op.
Efterårsfesten blev flyttet til d. 3. oktober kl. 19.
Der var enighed om at vi igen forsøger med Ordrup slagteren. Bo tager kontakt til slagteren.
Mike kommer med service og sætter sejlet op. Bo tager kontakt til Mike.
Festudvalget sørger for drikkevarer.
Niels sætter opslag op til denne fest i næste uge.
Den sidste lørdag i november er d. 29. november, hvor vi skal forsøge at få booket Taarbæk sejlklub’s lokaler.
Der mangler en opdatering på hvor vi står på dette område.

Ad 6 Eventuelt
Claus bad om, at Mike lige gennemgår træværk for løse lister etc.

Ad 7 Næste møde
Næste møde er sat til d. torsdag d. 21. oktober, kl. 18:30 i SIF’s lokaler.

Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
(udeladt)
Referent
Bo Arup

