KRONBORG BADELAUG
Emne:

Bestyrelsesmøde den 20. september 2017 - klokken 10.30 – 12.00

Sted:

Hos Frank – Murergade 9 A, 2. tv.

Deltagere :

Ove, Carsten, Frank og Steffen (ref.)

Afbud :

Lisbeth, Ghita og Bente

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (27/4) - Godkendtes
2. Sæsonstart – opgavefordeling. Sæsonstart blev fastlagt til søndag den 1/10 kl. 10.00, efter samme
mønster som tidligere år, med badning, kaffe, brød og en lille en, og hvor pressen inviteres til at
deltage, så vi bl.a. kan fortælle om hvor Badelauget står med badeflådeplanerne. Forskellige små
opgaver blev fordelt, bl.a. med udlægning af bøjer og nye (strammere) elastikker til tøjtøjring.
3. Økonomi. Frank gennemgik udgifter og status inden kontingenter for 2017/18 er indbetalt for de
flestes vedkommende. Reminder om kontingent udsendes. Udgifterne er små, bl.a. til hjemmeside,
bankgebyr, bøjer og elastikker, så når kontingenterne er betalt råder badelauget over 100. - 110.000
kr., inkl. lovningen på 50.000 kr. fra Friluftsrådet.
4. Medlemssituation. På mødedagen var vi 66 medlemmer inkl. en indmelding samme dag. Alle
medlemmer opfordres til at rekruttere medlemmer, hvis de kender nogle skabsvinterbadere - evt.
kan ”postkort” til uddeling rekvireres hos bestyrelsen.
5. Saunaprojekt – hvordan kommer vi videre ? Bestyrelsen drøftede og besluttede en slagplan for det
videre arbejde, efter vi i foråret ”gik glip” af de midler, som Helsingør Nordhavn havde søgt til en
etablering af flåde og omklædning/sauna, og som bl.a. vores Badelaug skulle anvende. Vi går nu i
tættere dialog med Produktionsskolen, om kalkulation af omkostningerne til at etablere
omklædningsrum og sauna efter de tegninger som arkitekt Ove Skjærbæk (best. medlem) har
udarbejdet. Også et firma, der kan bygge en flåde, der kan ”bære” bygningen, kontaktes for en
mere præcis pris. Med disse tal i hus kontaktes bl.a. ”Lokale og Anlægsfonden”, som før har støttet
lignende projekter, og yderligere en række fonde, som kunne tænkes at støtte det gode formål. Med
en endnu højere grad af selvfinansiering, er det bestyrelsens håb at Helsingør Kommune kan gå ind
og hjælpe med resten, i lighed med hvad de har gjort for øvrige badelaug i Kommunen. Hvis alt går
vel, kan faciliteterne etableres, så de er klar til badesæsonen 2018/19.
6. Møde med Havnens brugere. Frank og Carsten deltager fra Badelauget.
7. Kulturnat. Ingen særlige tiltag fra Badelauget, men hvis medlemmer har lyst til at dele ”postkort”
ud på dagen, så kontakt et bestyrelsesmedlem.
8. Eventuelt. Steffen orienterede om vores deltagelse i arrangementet ”Vild med vand” før
sommerferien. Vi havde bl.a. en planceudstilling, der fortalte om vinterbadningens lyksaligheder, og
der var en del interesserede, der var i dialog med Bente, Lisbeth, Peter og Steffen, som bemandede
standen, og vi fik nye medlemmer ud af tiltaget.

22. september 2017
Steffen Agger

