Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere
Tirsdag d. 6. juni 2018, kl. 18:30
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Tilstede:
Bo Arup
Henrik Bay
Lis Nielsen
Niels Kofoed
Krestina Trabjierg (suppleant)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Formanden – redegørelse for perioden fra Generalforsamlingen
Renoveringsprojektet
Kommende arrangementer
Konstituering
Eventuelt

Følgende blev drøftet og vedtaget:
Ad 1 Formanden – redegørelse for perioden fra Generalforsamlingen
Henrik indledte med at sige at Generalforsamlingen gik godt, og at det var rart at der var mange fremmødte.
Henrik forklarede, at forhold vedr. GDPR, er gennemgået med en ekstern advokat, og at der er sendt en
informationsskrivelse til samtlige medlemmer. Henrik checker, om de personer, der står på ventelisten har fået
samme information.
Henrik, omdelte til kommentering en ”Persondatapolitik”, til gennemsyn og godkendelse. Det blev aftalt at
opbevaringsperioden bliver ændret fra 3 år til 1 år.
Bestyrelsen bekræftede, at foreningen afholder omkostninger til antivirusprogrammer for Formandens og Kasserers
computere.

Ad 2 Renoveringsprojektet
Der er endnu ikke tilgået foreningen en endelig tidsplan for de igangværende arbejder. Kommunens entreprenører
er i gang med at sætte vinduer i facaderne. Skillevæggene reetableres efterfølgende.
Saunaen reetableres med samme opdeling som hidtil. Skillevæggene ved dørene laves lidt lavere.
Formanden undersøger om der er mulighed for at udvide kvindernes omklædningsrum.
Bænkene forventes at blive opbygget lyst træ, (Asp el.lign.)
Saunaovnen genbruges, den placeres så højt at den er beskyttet for springflod.
Bo Arup og Formanden vil deltage i planlægningen med Kommunen.

Vi undersøger muligheden for at bruge et kompositmateriale til gulvbeklædning i omklædningsrummene, som fliser
eller i større rammer. Fliserne i saunaen genbruges. Bænkene i omklædningsrummene genbruges, eller erstattes
med andre løse bænke.
Vi undersøger endvidere om endevæggene i omklædningsrummene, kan bibeholdes i hvidt malet beton, (som der er
afsluttet nu), således at arbejdsomfanget mindskes.
Lys aftales særskilt, Alice drages ind i denne fase.
Byggeudvalget holder bestyrelsen orienteret om fremdrift pr. mail.

Ad 3 Kommende arrangementer
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 21. august kl. 18.30 i SIF.
Nøgleudleveringen er planlagt til lørdag d. 8. september 2018 kl.10.
Indvielsesfesten er planlagt til fredag d. 21. september. Kl. 18:30, spisning kl. 19:00.

Ad 4 Konstituering
Da hele bestyrelsen blev genvalgt er det ikke behov for en egentlig konstituering. Henrik Bay fortsætter som
formand for bestyrelsen og Klaus som kasserer. De øvrige medlemmer støtter op som der er behov.

Ad 5 Eventuelt
Der er ikke noget til eventuelt.

Referent
Bo Arup

