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Tina Sylvest – med afbud

Dagsorden i al hast:
1) Bestyrelsens konstituering
Det vedtages, at Susanne fortsætter endnu et år som formand, Ibelise forbliver i bestyrelsen,
Inger Marie bliver sekretær (har i den anledning oprettet foreningen som Facebook-bruger).
Tina Sylvest har ønsket at træde ud af bestyrelsen, Frank overtager kasserer-opgaven.
Stor tak for velvilje fra de to nye medlemmer af bestyrelsen.
2) Vedr. den aktuelle økonomiske situation
Ifl seneste bankudskrift er der 3500 kr. i kassen pt, det aftales, at Tina og Susanne hæver
pengene og overdrager beløbet til Frank, der opretter ny konto i Danske Bank, Helsingør afd.
3) Vedr. vedtægterne
Frank foreslår, at der ændres på vedtægterne, således at regnskabsåret kommer til at følge den
periode af året , hvor foreningen er aktiv – dvs. fra 1. Oktober – 1. April – da der specielt er
fokus på de behov, der opstår for vinterbaderne. Den korrigerede ændring vedtages på det
kommende bestyrelsesmøde. Frank formulerer denne paragraf.
4) Kontakt med andre vinterbadeforeninger
Inger Marie har taget kontakt til såvel Espergærde og Snekkersten Vinterbadeforening, for at
høre om deres erfaringer og succes med at få etableret diverse faciliteter for vinterbaderne.
Det aftales, at Inger Marie inviterer de to badeformænd Bo Rathschach (Snekkersten) og Erik
Gramkow (Espergærde) til et møde tirsdag d. 21. April kl. 19.00 . Mødet foregår hos Inger
Marie i Nordlysvænge 6, 2. . Ingelise kan deltage – måske også Susanne.
5) Eventuelt
Den tidligere bestyrelse har arbejdet på at blive kendt, og har haft løbende kontakt med
havnefogeden Benny Carlsen – bla om etablering af bro og badehus. Indtil videre er der
sparsomme faciliteter, bestyrelsen bør have en brain-storm-drøftelse, hvor alle gode ideer og
ønsker bringes på banen og efterfølgende prioriteres. Der skal også ske en øget
pressedækning.
Næste ordinære bestyrelsesmøde ? (bør aftales d. 21.4.)
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