
 
 
Bestyrelsesmøde i  Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 17. marts 2015, 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. 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 
 
Lejemålet: 
Formanden har snakket med John Allan, om hvorvidt vi som forening, kan leje arealet ved siden af Saunaen. 
Bestyrelsen finder samlet, at det  vil være en god ide. Formanden finder ud at hvad det vil koste. Bestyrelsen 
bemyndiger formanden til at gå videre med sagen.  
 
Renovering af arealerne: 
Kommunen ved endnu ikke, hvornår de forventer at gå i gang med en renovering af udenoms arealerne. Der skal 
laves en tætning af tag og ”bagvæggen” imod græs arealet. Hvis vi i en periode ikke kan være i de lokaler vi i dag 
bruger, vil Kommunen lave noget midlertidigt til os, i den Nordlige ende af stranden.  
  
Låse: 
Låsen i Herresiden er blevet repareret og alt vedr. nøglehåndtering og udlevering virker p.t. 
 
Reglement: 
Der har været et par tilfælde af løbere, der var i saunaen med løbetøj. Bestyrelsen henstiller alle til at adviserer disse 
løbere om, at de skal følge de regler, der er ophænge i omklædningsrummene.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 2 Regnskab  
 
Der er stadig 382 medlemmer og ventelisten er oppe på  55.  
 
Klubben kører med et underskud i forhold til budget på 45.000 kr. Brugt på arrangementer.  
Kassebeholdningen er på 245tDkr.  
 
Wenche bed om at vi sørger for at afsætte midler til en indvendig renovering af vægge. Det skal på budgettet for 
2016-2017.  
 
 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Claus fortalte, at Charlottenlund Søbad, havde rigtig mange på ventelisten, men at de for nylig har taget rigtig mange 
medlemmer ind. Vi forventer ikke at, det påvirker vores venteliste situation. 
 
Lis har fået mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer, om de arrangementer vi har afholdt.  
 
Wenche spurgte, om Formanden kunne tage kontakt til Kommunen vedrørende en forlængelse af molen, for at 
tilsikre, at vi har afdækket dette spørgsmål forud for Generalforsamlingen.  
 
Rengøring under gulvet skal planlægges, således at det bliver gjort som et ”klub”-arrangement inden start af 
sæsonen. Formanden lægger en plan.  
 
Nils fortalt, at der er et medlem, der ofte kommer med gæster. Det er ikke ”go’ stil”. 
 
Torben fortalte, at man i Hornbæk har en børne-time ml. 13 og 15 om søndagen, hvor medlemmers børn og 
børnebørn kan komme. Bestyrelsen fandt at dette var en go’ ide og dette vil blive bragt op som forslag til 
Generalforsamlingen.  
 
Torben fortalte at hjemmesiden kører fint.  
 
 
Ad 4 Rengøring og reparationer 
 
Bestyrelsen blev enig om at følgende skal checkes; 
 
Gert Langbøl, (glarmester) skal checke om vinduerne er gået (N. H. Hansen her leveret de tidligere) 
Bo ta’r kontakt til Gert.   
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af maj. Formanden foreslog, tirsdag d. 12. maj kl. 18.30 i 
SIF’s lokaler.  Formanden vil spørge Peter Lindegaard om han vil være dirigent.  
Indkaldelse m.v. kommer på hjemmesiden (Torben) og bliver slået op i klubben,(Formanden). 
  
Sommerfest: 
 
Der er flere medlemmer der har efterspurgt en Sommerfest, Den bliver programsat til Fredag d. 29 maj, kl 19.00-
22.00. Kun for medlemmer. Der skal serveres et let tragtement, Græsk inspireret.  
 
 



 
 
 
Nils laver et opslag og sørger for vin. Mike sørger for (fad)øl og vand. Torben sætter et opslag på hjemmesiden. Bo 
tager kontakt til Slagter og Mike (alt muligmand) 
 
 
 
Ad 6 Eventuelt  
 
Wenche vil undersøge, om foreningen kan få rabat på strømmen.  
 
Torben spurgte, om der evt. kan sættes noget lys (tænd/sluk) op ved vores indgangpartier. Formanden tager kontakt 
til John Allan.  
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste mødedato blev aftalt til onsdag d. 10. juni 2015, kl. 18:30 i SIF’s lokaler.  
 
 
Ad 8 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer 
 
(udeladt)  
 
Referent 
Bo Arup 


