
 

 Referat fra bestyrelsesmøde i Arnes Vinterbadere den 31.08.2021  

Deltagere:  

Torben Lorentzen, Alice Darville, Niels Kofod, Lone Stausgaard, Claus Ronberg, Krestina Trabjierg, Sven 

Hartmann Andreasen, Hanne Holst – referent.  Bo har meldt afbud  

1. Nyt fra formanden:  

Saunaen er klar til åbning, nye saunasten på ovnen, nyt sandur sættes op af Sven, de er rengjort under 

trægulvet Nye store måtter - hvordan undgår vi sand indendørs? – evt lav skilt. Lys i dækket på molen virker 

atter om aftenen. Regler justeres (hjemmeside/omklædning) obs på gæsteregler – Sven og Alice ser på det. 

Bo ønsker at fratræde sin bestyrelsespost som sekretær. Hanne er villig til at påtage sig denne post som nyt 

medlem af bestyrelsen.  

2. Nyt fra kasserer:  

Antal medlemmer er endnu ikke helt afklaret. Antal nye medlemmer: 59.  Afgåede medlemmer - liste til 

Torben når den er klar.  

Brev til venteliste-personer skal have ændret ordlyden så der står gebyr – Torben gør det  

Økonomien? Likviditeten er god pga få udgifter i seneste år. Bankadgang til Torben – Lone opretter ham  

Medlemsdatabasen – skal ændres til foreningsadministration.dk af Lone. Ventelisten åbnes igen med 

besked om at der pt. er ca. 4 års ventetid  

Skift af el-leverandør – kriterier for valg af leverandør er grøn som udgangspunkt, Alice sender forslag.  

3. Medier  

Hjemmeside, links er opdaterede. Facebookside - hvem har lyst? Sven har lavet et forslag – Drøftelse af 

hvad vi vil bruge en facebooksiden til – Vi starter med at lave det som en facebook-gruppe, hvor man skal 

være medlem af AV for at kunne deltage.  

4. Arrangementer:  

Festudvalg: Alice (formand), Niels, Sven, Hanne, Krestine  

Åbningsarrangement 04.09.2021, 10-12:  

Nye medlemmer er inviteret pr mail. Torben skaffer de nye nøglebånd  

Kaffevogn er bestilt 1000 til 1130 Croissanter – 50 stk., Krestina  

Deltager fra bestyrelsen? Krestina, Lone, Torben mm  

Sensommerfest 10.09.2021 fra kl 18  

Opslag på hjemmeside og omklædningen – der er pt. skrevet ca. 50 deltagere på  

Torben taler med Ordrupslagteren Kaffevogn kl 20 er bestilt af Torben  



Alice sørger for fællessange. Musikeren vælger sange og uddeler Muligheder: 1) Septembers himmel er så 

blå 2) Hvor smiler fager den danske kyst 3) Danmark nu blunder den lyse nat  

Lones kollega sørger for fadøl. Torben sørger for vin/vand/glas/dåseøl/danskvand Niels indkøber nød-

bestik/service - servietter - plastposer  

Hanne søger for at pynte borde Alice køber fakler el lign Lys, borde og stole opsættes i fællesskab  

Telt-demo kl 16  

Deltagere fra bestyrelsen: Hanne, Torben, Bo, Claus, Niels, Lone og Alice  

 

Saunagus: Aleksander er med igen, kl. 18-19. Datoer:  

tirsdag 12. okt,  

mandag 25. okt  

tirsdag 9. nov 

fredag 10. dec  

Aleksander kan desværre ikke guse om formiddagen 

 

Fuldmånebadning torsdag d 18.nov.  

Ideer til mad – varm mad fra takeaway på Jægersborg Alle  

Festudvalget sørger for opslag og mad Torben sørger for øl/vand/vin og glas  

 

Julefrokost lørdag den 27.11  

Torben køber et lille nyt og energibesparende køleskab til depotrummet.  

5. Feedback fra hver især  

6. Eventuelt  

Næste møde tirsdag den 16. november i SIF 


