
  
 
Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere  
Onsdag d. 6. februar 2018, kl. 18.30  
i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Tilstede: 
Alive Darville 
Lis Nielsen 
Krestina Trabjierg 
Claus Rønberg 
Niels Kofoed 
Henrik Bay 
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.  

 
Følgende blev drøftet og vedtaget: 
 
 
Ad 1 Siden sidst v. Formanden 
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt.  
 
Formanden bemærkede med glæde at vi alle sammen var samlet til mødet i dag.  
 
Formanden oplyste at saunavognen har virket fint i en lang periode. Vi blev i sidste weekend, gjort opmærksom på  at døren ind til 
selve saunaen, var blæst op sent på en weekend. Det blev ordnet den følgende mandag, hvorfor vi nu kan konstaterer at alt virker 
som det skal. Lyset er blevet ændret, således at der kun er automatisk tænding i selve ”entreen”. 
 
Vi henstiller til at døren til saunaen ikke efterlades på klem, således at vi kan risikere at den blæser op igen.  
 
Formanden fortalte mht. renoveringen, at Kommunen er i gang med planlægningsfasen og arbejdet forventes påbegyndt i starten af 
marts. Der udsendes et informationsbrev på hjemmesiden, så snart vi ved mere konkret, hvilken tidsplan, der foreligger for 
arbejderne.  
 
Nytårsarrangementer blev afviklet med stor succes. Der var ca. 25 fremmødte, glad badning og lidt til ganen. Bestyrelsen var især 
glad for at se at der også var nogle nye medlemmer, der var med til arrangementet.  
 
 
Ad 2 Regnskab 
 
Claus meddelte at der var ca.  285Tkr. i beholdningen. Vi er p.t. 510 medlemmer, og der er ca. 100 nye medlemmer på ventelisten. 
Det forventes ikke at vi kan optage alle nye medlemmer til næste år. Teksten omkring ventelisten er blevet ændret, således at vi 
oplyser at man kan forvente en ventetid på 1-2 år.  



 
Ad 3 Feedback fra hver især 
 
Dame omklædningen har haft besøg af rotter. Dette forhold vil blive meddelt til kommunen, og bestyrelsen foranlediger, at der 
kommer nogle rottefælder i lokalet ved siden af omklædningen.  
 
Vi vil udskifte varmeblæserne, således at vi sikre at de ikke går helt i stykker.  
 
Det blev diskutteret, hvorvidt der skal være en opdeling af saunaen, og det er bestyrelses holdning at den nye sauna skal have en 
delevæg, der måske er lidt kortere, så den ikke forhindre afvikling af sauna gus.  
 
Det blev aftalt at vi laver en ”brain-storm”, når vi skal til at designe den nye sauna, indretning, lys, ventilation, samt omklædningen 
bruser etc.  
 
Der blev aftalt et møde d. 12. april, (SIF kl. 18:30), således at et ide oplæg kan præsenteres på Generalforsamlingen. Alice styrer 
processen. Formanden sørger for at vi kan benytte bestyrelseslokalet til dette arrangement.  
 
 
Ad 4 Rengøringen 
 
Der er ingen kommentarer til rengøringen.  
 
 
Ad 5 Arrangementer 
 
Det blev aftalt at Generalforsamlingen skal afholdes tirsdag d. 15. maj 2018, kl. 18:30, i lokalet på 1. sal i SIFs lokaler, Krøjersvej 5a, 
2930 Klampenborg.  
 
 
Ad 6 Eventuelt 
 
Claus gjorde opmærksom på at det var et problem at våddragter bliver taget med ind i omklædningen. Det kunne være en løsning, 
at opsætte nogle knager, udenfor.  
 
 
Ad 7 Næste møde 

Det blev aftalt at næste møde afholdes d. 12. april, kl. 18:30 i SIFs lokaler.  

 
 


