
 

Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere 

Tirsdag den 10. januar 2017 kl. 18.30 

I SIF´s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg 

Til stede: 

Henrik Bay 

Niels Kofoed 

Torben Lorentzen 

Lis Nielsen 

Claus Rønberg 

Ej til stede: 

Bo Arup 

Wenche Nøss 

Dagsorden: 

1. Siden sidst v. formanden  

2. Regnskab 

3. Feedback fra hver især 

4. Arrangementer 

5. Eventuelt 

6. Næste møde 

Ad. 1 siden sidst ved formanden 

Julefrokosten blev afviklet med stor succes og godt fremmøde. Bo tager kontakt til 

formanden for Taarbæk Sejlklub med henblik på næste års julefrokost på baggrund af 

kritik fra sejlklubben omkring oprydning og rengøring. Alternativt undersøges mulighederne 

for opstilling af partytelt på stranden ved vores eget klubhus. 

Nytårskuren blev gennemført ligeledes med stor tilslutning fra medlemmer. 

Spildevandsudledning i Øresund. Formanden har været i kontakt med Nordvand i 

forbindelse med en planlagt udledning af spildevand i Øresund i perioden januar til ultimo 

marts 2017. Nordvand har oplyst, at man i korte perioder vil udlede delvist renset 

spildevand ad en 1,5 km lang rørledning ud i Øresund fra Skovshoved pumpestation. Det 

er lidet sandsynligt, at det vil få indvirkning på badevandet ved Bellevue. Skulle der 



imidlertid være tale om en sundhedsskadelig udledning vil Nordvand varsle dette via deres 

SMS-service. 

Stormen Urd forårsagede desværre, på trods af delvis sikring med sandsække, at der 

kom vand i saunaen, hvorved saunaovnen led skade i de elektriske dele. Efter en 

vurdering med vor elektriker (Schiøtt) er der blevet opsat en ny væghængt ovn, som yder 

det samme som den tidligere ovn. Ovnen er i øvrigt særligt velegnet til saunagus. 

Omkostningerne til den nye ovn erstattes via Stormrådet, da kysten ved Bellevue er 

erklæret som stormflodsramt. Det blev vedtaget at klubben anskaffer sandsække og 

kraftigt plastfolie, så kommende stormfloder kan afbødes. 

Ad. 2 regnskab 

Ny elleverandør. Claus oplyste, at vores aftale med Vindstød er ophørt, da de ville hæve 

prisen pr. kilowatttime til det dobbelte. Ny leverandør er fa. OK, som kan levere strøm på 

en fast kontrakt til 24 øre plus moms pr. kwt. 

Venteliste. Der er pt. 57 personer på ventelisten. Bestyrelsen følger nøje udviklingen mht., 

hvor mange medlemmer klubben kan rumme. 

Ad 3 feedback fra hver især 

Saunagus. Torben oplyste, at saunagusarrangementerne stadig er en succes. Der er 

planlagt for resten af sæsonen. Datoer kan ses på opslag i omklædningsrummene og på 

hjemmesiden. 

Ad. 4 arrangementer 

Generalforsamling afholdes den 18. maj 2017 kl. 19.00 i SIF´s lokaler. Nærmere tilgår. 

Forårsfest afholdes den 9. juni 2017 kl. 19.00. 

Ad. 5 Eventuelt  

Intet at bemærke. 

Ad. 6 Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. maj 2017 kl. 18.30 i SIFFEN. 

 

For referat 

Henrik Bay 

 

 

 


