
Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere  Tirsdag d. 28. januar 2020, kl. 18.30  i SIF’s lokaler, Krøyersvej 

5A, 2930 Klampenborg.   

Tilstede: Alice Darville, Krestina Trabjierg, Claus Rønberg, Niels Kofoed, Henrik Bay, Torben Lorentzen, Lis 

Nielsen 

Fraværende: Bo Arup, Referent: Claus 

Dagsorden:  

1. Siden sidst v. Formanden – godkendelse af sidste referat. 2. Forbedringer. 3. Nyt fra kasserer. 4. 

Kommende arrangementer. 5. Eventuelt. 6. Næste møde.   

Følgende blev drøftet og vedtaget:  

Ad 1 Siden sidst v. Formanden  

Referatet fra sidste møde blev godkendt.   

Formanden bad bestyrelsen hjælpe med at finde nye medlemmer til bestyrelsen, da vi står overfor et 

kommende generationsskifte.    Henrik Bay og Lis Nielsen udtræder til generalforsamlingen af bestyrelsen 

efter eget ønske. 

Bestyrelsen er bekendt med 3 medlemmer, som er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet 

Det er vigtigt at vi finder nye bestyrelsesmedlemmer med de rette kompetencer for at løse bestyrelsens 

opgaver. 

Generalforsamling afholdes 12. maj kl 19.00 i SIF’s lokaler. Formanden indkalder. 

Ad 2 Forbedringer  

De nye vinduer er blevet monteret og er blevet godt modtaget at alle medlemmer. Der er kommet flere 

kroge op og de huller der var i endevæggene er blevet lukket.   

Udestående nye opgaver: 

Fugtproblem hos herrerne i loftet, Torben 

Højvandssikring for døren, Bo. 

Ekstra wc-nøgle, der skal hænge en wc-nøgle i begge omklædningsrum, Henrik 

Ekstra el-fase i festlokalet, Henrik 

Defekt lys i spejl i herreomklædning, Henrik 

Belysning i broen, Alice   

Afløb fra bruserne skal renses, Henrik.    

Ad 3 Nyt fra kasserer  

Claus meddelte, at kassebeholdningen er på ca. 250 Tkr. Vi er p.t. 610 medlemmer, og der er ca. 170 nye 

medlemmer på ventelisten. Det forventes ikke at vi kan optage alle nye medlemmer til næste år og med 

den ekstra tilmelding, er der risiko for at vi får en venteliste på tre år.   



Kasseren har fundet en ny og billigere strømleverandør (Aura), da det er ca. 6 måneders tid siden vi sidste 

har skiftet leverandør.  Vi får strøm til 2 kr pr kwh i det næste halve år. 

Ad 4 Kommende arrangementer  

Der er fuldmånebadning d. 10. februar kl. 19. Arrangementet vil bestå af, Boeuf Bourguignon med 

kartoffelmos. Desuden vil der være rødvin, hvidvin samt øl og vand. Der er fin tilmelding. 

Nytårskur blev afholdt den 1. januar kl. 16.00 - også med fin tilmelding. 

Ad 5 Eventuelt. 

Der har været henvendelser om ”ikke-medlemmer” i vores lokaler – også ved saunagus, hvilket selvfølgelig 

ikke kan accepteres. Reglerne for ikke-medlemmer er: ”Du må gerne tage en gæst med på prøve, men 

eksisterende medlemmer har fortrinsret. Gentagne gæstebesøgende skal skriver sig på ventelisten og må 

herefter vente, til de bliver optaget som medlemmer.” 

Torben sætter skilte op på dørene med ”Arnes Vinterbadere – kun for medlemmer”. 

Det indskærpes, at der ikke tages ekstra håndklæder og badekåber med ind i saunaen, da dette bevirker at 

dørene benyttes unødvendigt samt øger afkølingen. Medlemmer skal blot tage det tøj med ind i saunaen 

som de skal sidde i/på.  

 Ad 6 Næste møde  

Det blev aftalt at næste møde afholdes tirsdag d. 21. april, kl. 18:30 i SIFs lokaler.   


