Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Onsdag d. 14. august 2013, kl. 18.30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Henriette Toft
Bo Arup
Henrik Bay
Torben Hansen
Mogens Lind
Claus Rønberg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat.
Indbetaling af kontingent – hvormange har betalt
Velkomst til nye medlemmer
Regnskab
Feedback fra hver især
Rengøringen
Arrangementer
Eventuelt
Næste møde
Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer.

Ad 1 – Siden sidst v. Formanden
Den person der havde forsøgt at tænde saunaen, var godt klar over at han ikke skulle have ageret som han havde
gjort.
Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat.
Ad 2 Indbetaling af kontingent – hvormange har betalt
Claus fremlagde en liste over de der ikke har betalt. Det er ca. 30 personer. Vi checker listen igen ca. 21. august,
hvorefter Claus laver en liste til Torben over de medlemmer der skal have deres nøgler slettet ca. 1. spetember.
Claus havde også lavet en liste over personer på ventelisten. Somdet ser ud nu så kommer alle personer på
ventelisten ind iår. Claus afleverer ligeledes en liste til Torben over de personer, der skal have nøgler.
Konklusionen var, at alle på ventelisten får tilbud om at blive medlemmer.
Det er et problem at venteliste gæster, der ikke har opgivet en e-mail adresse, ikke får nogen korrespondance.
Henrik udersøger om hjemmesiden kan ændres så det gøres helt klart for nye medlemmer på ventelisten at de kun
kan optages, hvis de anfører en e-mail adresse.

Ad 3 Velkomst til nye medlemmer
Søndag d. 8. september, kl. 10, udleveres nøgler til nye medlemmer på stranden. For dem der ikke kan være der den
8. vil der være mulighed for at få dem d. 15. september.
Ad 4 Regnskab
Claus fremlagde hurtige en oversigt over finanser, der viser at der er styr på finanserne.
Claus eftersøgte at der mangler en aflæsning af el. Formanden og Claus går det igennem for at sikre at der er
overensstemmelse i el-regnskabet, således at det ikke kun er baseret på et skøn/forventet forbrug.
Claus vil tage kontakt til Dong og få dem til at sende afregningsanmodning til sig selv.
Ad 5 Feedback fra hver især
Torben har haft møde med Allan omkring nøglesystemet. Torben, har kontaktet det firma som John Allan bruger til
at lave nøgler. Torben har fået et tilbud på et nyt system med cylindre og nye armbånd. Det vil koste ca. 25.000,-,
hvorefter vi ikke går videre med det.
Torben har taget kontakt til vores nuværende leverandør, og han vil stå for vores nøgle skift i efteråret. Torben
beholder de overskyende nøgler vi får leveret iår.
Torben har fået sat en stophane på hovedledningen.
Mogens, har været i kontakt med leverandøren af saunabænke. De koster ca. 4000,- pr. bænk. Der er 8 bænke i
saunaen. Bænkene kan leveres fra Sagatrim. Bo tager kontakt til Mike fra rengøringen, som har erfaring med
rengøring af saunaer for at sikre at de bænke vi får leveret er de bedst egnede også mht. rengøring. Mike bliver bedt
om at få dem lagt på.
Bo har fået lavet gulv, bænke i omklædningen samt fliser i brusenichen.
Torben viste nogle billeder, som Bo fik med. Bo vil tage kontakt til Mike, for at få et tilbud på de udestående
arbejder. Det blev besluttet ikke at forny ”hovedpuderne”, men få efterset dem vi har, (Mike).
Ad 6 Rengøringen
Rengøringen skal op på en gang om ugen fra. 1. september. Med en grundig rengøring før start.
Vi skal til næste sommer overveje at bibeholde rengøring en gang om ugen. Den gode sommer har lokket mange på
stranden, og det er ikke nok at rengøre hver 14. dag med så mange brugere.
Det blev besluttet at lave opslag om hovedrengøring d. 31. august fra kl. 8.00-10.00 med morgenbrød og en lille en,
(Henriette).
Henrik og Mogens sørger for at spule afløb fra brusebadene.
Henrik nævnte at der er nogle fliser i herre bruseren, som nok skal skiftes til næste år.

Ad 7 Arrangementer
Måneskins badninger, skal reintroduceres, det var alle enige om. Følgende datoer blev valgt. 19. september, 17.
november, 16. januar samt 16. marts.
Julefrokosten skal være d. 30 november, alternativt d. 23. november. Henriette sørger for at booke lokale.
Formanden gjorde det helt klart at der var vigtigt at klubben ”holder gang” i de arrangement, vi holder mht.
drikkevarer, således at der ikke er egenbetaling. Der var enstemmighed om dette. Henriette undersøge muligheden
for at få en spillemand til at komme til julefrokosten.
Nytårskur ligger d. 1. januar kl. 16.
Bestyrelsen skal lægge hovederne i blød mht. et 10-års jubilæum. (maj 2014)
Ad 8 Eventuelt
Torben sagde at vi skulle være opmærksomme på at der kan forekomme legionella i det kolde vand, da det bliver
lunkent i røret igennem saunaen. Vi skal desuden være opmærksom på at vandvarmeren bliver holdt varme nok.
(post referenum; Vi kan evt. sætte et ”ikke drikkevand” skilt op i dame- og herre siden”
Claus Rønberg, forslog at de referater der blive lavet bliver lagt på hjemmesiden. Dette blev vedtaget. Bo sender
referatet i .pdf til Formanden.
Saunastyringen; Der er fortsat ”koldt” om natten, men der er varme på i løbet af dagen.
Forsikringer; Den specifikke broforsikring der blev tegnet skal opsiges. Klubben bibeholder den almindelige
ansvarsforsikring. Claus tager kontakt til Topdanmark.

Ad 9 Næste møde
Næste møde er aftalt til onsdag d. 30. oktober, i SIF's restaurant kl. 18.30, hvor vi alle melder status tilbage fra vores
respektive områder.
Ad 10 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
Følgende mailadresser skal anvendes:
(udeladt)
Referent
Bo Arup

