
  
 

Bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere  

Tirsdag d. 9. juni 2020, kl. 18.00 samt kl. 20.00  
i SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
 
Den gamle bestyrelse samledes kl. 18.00 for lige at blive orienteret om indkomne forslag til generalforsamlingen, samt en 
orientering fra formanden om evt. genåbning før sommerferien. Efter en gennemgang af de eksisterende vilkår for åbning af 
lignende faciliteter, svømmehaller og fitness centre, blev en enig bestyrelse enige om, at vi ikke indstiller til en genåbning på denne 
side af sommerferien.  
 
 
Tilstede ved konstituerende bestyrelsesmøde kl. 20:00. 
 
Alive Darville 
Torben Rosenørn 
Lone Stausgaard  
Krestina Trabjierg (suppleant) 
Claus Rønberg 
Niels Kofoed 
Henrik Bay (afgået formand) 
Torben Lorentzen 
Bo Arup 
 
Fraværende: Hanne Holst (suppleant) 
 
 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen  
2. Præsentations runde 
3. Konstituering 
4. Næste møde.  

 
Følgende blev drøftet og vedtaget: 
 
Ad 1 Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen  
 
Henrik gav en kort præsentation til historien i foreningen, idet han jo har været med lige fra starten.  
 
Ad 2 Præsentations runde 
 
Alle medlemmer præsenterede sig og opridsede lige hvad de hver især laver i foreningen.  
 
Alice er kommet ind i bestyrelsen for ca. 2 år siden for at lære flere at kende i foreningen, Alice har varetaget forskellige opgaver, 
bl.a. julefrokosten. 
 
Claus har været kasserer i rigtig mange år, og står for al administration af henvendelser fra medlemmer, når det er økonomi, der er 
spørgsmålet.  
 
 



 
Niels, kom ind i foreningen for en 6 år siden da der var et opslag om hjælp til julefrokosten. Niels har været en fast bestandel af 
bestyrelsens festudvalg.  
 
Torben har været medlem i 5-6 år, Torben står for hjemmesiden og festudvalget og er ”kongen” af saunagus.  
 
Krestina, har været medlem ca. 7 år og har været med i bestyrelsen som suppleant.  
 
Lone, nyt medlem af bestyrelsen der har vinterbadet siden 2016. Blev medlem i 2017. Lone er i ejendomsadministrationsverdenen, 
med bred erfaring for afholdelse af møder i lejerforeninger, foreningsarbejde etc.   
 
Torben, er nyankommet medlem i 2019, og er blevet medlem via løbeklubben. Torben er uddannet revisor og er lige skiftet fra 
rollen som økonomichef, til special kontroller. 
 
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.  
 
Bo (referent) har været medlem i en længere årrække, og står primært for reparationer etc. og er fungerende referent for 
foreningen.   
 
Ad 3 Konstituering 
 
Forsamlingen pegede på Torben Lorentzen som ny formand. Claus vil tilsikre at bank formularer etc. bliver ændret. Den afgående 
formand til tilsikre at den nytilkomne formand bliver sat ind i nøgle situationen.  
 
Forsamlingen pegede på Alice som ny næstformand.  
 
Claus fortsætter som kasserer og Torben Rosenørn, sættes i spil som kommende kasserer.  
 
Bo fortsætter som sekretær. Den afgåenden formand sætter Bo ind i el-tavle og styring.  
 
Niels og Lone indtræder som festudvalg.  
 
Krestina og Hanne indgår som suppleanter. 
 
Ad 4 Næste møde 

Det blev aftalt at næste møde afholdes d. 18. august, kl. 18:30 i SIFs lokaler. Mødet holdes i bestyrelseslokalet, middagen i 

restauranten.  

 
 


