Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 28. januar 2014, 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.
Bliver medlemmerne væk?
Hjemmesiden
Regnskab
Feedback fra hver især
Rengøringen
Arrangementer
Eventuelt
Næste møde
Mailadresser og telefonnumre til bestyrelsesmedlemmer.

Ad 1 – Siden sidst v. Formanden
Referatet fra sidste møde vil komme ud snarest. Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat (da det ikke var
udsendt).
Julefrokosten forløb fint. Spillemanden kom lidt for sent. Det skal vi ændre på til næste år.
Det blev besluttet at skifte de midterste ruder ved sidste møde. Dette arbejde er endnu ikke udført, idet
håndværkerene har haft travlt efter orkanen.
Pga. oversvømmelsen er saunaovnen blevet skiftet og vandvarmeren er udskiftet.
Vandet i dameafdelingen er frosset, og det har vi oplevet før, men der skulle ikke ske noget med installationerne.
Kati og Henriette har valgt at træde ud af Festudvalget, men Lis og Ane vil gerne overtage løjerne. Lis vil også gerne
med ind i bestyrelsen. Lis kan opstille til bestyrelsen.
Mogens vil også gerne trække sig fra bestyrelsen men Wenche vil gerne stille op.

Ad 2 Bliver medlemmerne væk ?
Det kan skyldes at den nye bro er glat og en formodning om at der er ”mindre” vand ved trapperne. Men vi har fra
bestyrelsen ikke hørt om nogen masseflugt.
Ad 3 Velkomst til nye medlemmer
Systemet med at byde medlemmer velkommen har virket og skal bibeholdes.
Ad 4 Regnskab
Claus bad Henrik rykke for regninger for de udførte arbejder.
Vandvarmeren skal betales af Kommunen.
Ovn omkostningen kan anmeldes til Stormflodsrådet. Claus vil sørge for at få omkostningerne samlet og anmeldt.
(der er en to måneders frist).
Rengøringen har fået den nye mail adresse for regninger.
Claus har tegnet en erhvervsforsikring og en kriminalitetsforsikring, således at hvis vi bliver hacket så er vores
formue dækket.
Der er 356 medlemmer og 50 på ventelisten. Vi forventer at der kommer flere på ventelisten i løbet af foråret.
Der er pt. ca. 370.000,- Dkr i kassebeholdningen.
KW forbruget er uændret. Der kan spares ved at sætte temperaturen lidt ned.
Ad 5 Feedback fra hver især
Torben har tænkt på om vi skal have lavet vedtægterne om således, at det kun er halvdelen af bestyrelsen, der er på
valg hvert år.
Det bør også fremgå at ved manglende indbetaling eller udmeldelse ophører medlemskabet 1. august. Således at der
er 1 måned til at gennemgå medlemslisterne og få skaffet armbånd til nye medlemmer.
Bo checker med ”baglandet”, så vi kan (om muligt) få ændringerne med til næste generalforsamling og samme dag
få det godkendt på en ekstra ordinær generalforsamling.
Det er blevet besluttet at vi venter med at se hvilken permanent løsning der skal bruges på nøglesystmer, afhængig
af hvad der kommer til at ske med en gennemgribende renovering af bygningernen.
Henrik meddelte at lejekontrakten ikke er i fare, og bliver forlænget på årlig basis.
Henrik meddelte at , John Allan er afventende med at gøre noget med hensyn til ”glatføre” på den nye bro. Rækværk
og gelændere er blevet udskiftet til et meget stærkere system.

Håndklæde systemet er blevet reetableret.
Der er kommet fint lys i Redningstårnene og det er lige så godt som i gamle dage. Henrik lægger en kort besked på
hjemmesiden.
Claus vil kikke på at få noget mere tekst på hjemmesiden.
Henrik vil gå ned og sætte temperaturen ned til 88 grd.
Torben oplyse at dørene binder. Bo vil få Mike til at kikke på dørene.
Ad 6 Rengøringen
Vi skal tilsikre at der er mere rengøring i højtiderne fremover. Ellers fungerer det fint.
Ad 7 Arrangementer
Næste Måneskinsbadning, bliver gennemført 16. marts.
Primo juni bliver der en sommerfest, 10 års jubilæums fest. Bestyrelsen skal lægge hovederne i blød mht. et 10-års
jubilæum.
Generalforsamlingen skal være d. 28. maj.
Ad 8 Eventuelt
Claus oplyste at der skal være focus på at nye bestyrelsesmedlemmer skal kunne hjælpe med information
(hjemmesiden), og praktiske opgaver, nu hvor Mogens går ud.
Mogens har lavet en medlemskontrol en tilfældig søndag. Der var en del løbere som ikke længere kommer.

Ad 9 Næste møde
Næste møde blev arrangeret til tirsdag d. 25. marts kl. 18.30 i SIF.
Lis bliver inviteret som ”observatør” til næste møde.
Ad 10 Mailadresser og telefonnumre til Bestyrelsesmedlemmer
Følgende mailadresser skal anvendes:
(udeladt)
Referent
Bo Arup

