KRONBORG BADELAUG
Emne:

Bestyrelsesmøde uge 11/2021

Sted:

Viralt

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (uge 48. 2020) – godkendtes
2. Status på byggeriet
-

Skydelåger l ka estuen
Ove har påtaget sig opgaven.

-

Maling af hus
Belært af erfaringerne foreslår Frank, at der indhentes lbud fra prof. håndværker. Per og Frue
har malet indvendigt l alles lfredshed, og har endvidere lovet os restmaling, udover gaven på
20 liter fra Nordhavnen, l det udvendige - uden beregning. Han vil derfor blive spurgt om pris
på udførelse af arbejdet. Frank kontakter.

-

Sauna
Mangler stadig, men indkøbes og installeres inden 10/2021. Finansieres via fremrykket frivillig
kon ngen ndbetaling og/eller eventuelle kommende fondsmidler.

-

Kra strøm
Se ovenfor.

3. Ibrugtagnings lladelse
Energirammeberegning er udarbejdet af Energiberegner.dk, og fremsendt l Teknisk Forvaltning l
godkendelse.
4. Økonomi (opgjort pr. 08.03.2021)
Endeligt regnskab ops lles pr. 31/3, og gennemgås med Ejner Nørby (valgt revisor). Bliver meget
tæt på de viste tal, da udgi er l gummimå e, skabslåger og malerarbejde først forventes at indgå i
næste års regnskab.
5. Medlems status / venteliste
Vi er nu 465 medlemmer, og der er 19 på venteliste, som alle ønsker at vente med fuldt
medlemskab.
6. Nye bænke v/badebroen
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Havnen opsæ er og bekoster 2 nye bænke ved badebroen. Grundet Corona er projektet blevet lidt
forsinket, men det er på vej.

KRONBORG BADELAUG
7. Gummiunderlag v/nye bænke
Beslutningen fra seneste møde fastholdes, og må en indkøbes og monteres når bænkene er på
plads.
8. Navneskilt l badehuset
Skal anska es. Frank undersøger mulighederne/priserne.
9. Egen støvsuger
Renell’s monstrum af en industristøvsuger kan ikke gemmes væk, når den ikke er i brug. For stor l
vores skabe. Forslag: vi anska er selv en mere almindelig, som kan være i skabene. Pris: ca. 1 tkr.,
men størrelse på poser a ales med Renell.
10. Generalforsamling
Vi forbereder det vi kan og afventer om vi kan få lov l at mødes fysisk. Regnskab og beretning
udarbejdes snarest muligt, og vi tjekker mulige mødesteder, idet sejlklubben ikke er mulig i år.
Hamlet Rundingen undersøges af Bente. M.h.t. tager Frank gerne et år mere, og Bente, Lisbeth,
Ghita og Carsten er også villige. Ejner skal også tage s lling l genvalg l revisor.
11. Næste projekt / ny badebro
Vi må ikke gå i stå, så derfor drø es om vi vil påbegynde research omkring en ny badebro tæ ere
på badehuset, med mere vand end nuværende. Kommentarerne fra bestyrelsesmedlemmerne er
overvejende posi ve, så Ove vil lave skitse l udformning. Bente foreslår ere trin end nuværende
bro. Indledende sonderinger hos Nordhavnen og mulige broleverandører iværksæ es.
12. Eventuelt.
Carsten spørger l lysautoma kpris. Den er ca. 5.000kr, så installa onen afventer det reelle behov,
når huset er taget rig gt i brug. LED-belysningen bruger meget lidt strøm.
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Ste en Agger

Regnskab KRONBORG BADELAUG
Økonomioversigt 2020-2021
Indtægter
Kontingent medlemmer
Tilskud fra kommunen
Tilskud fra sponsorer
Indtægter i alt

341.200,00 kr.
- kr.
368.000,00 kr.
709.200,00 kr.

Udgifter
Medlemsarrangementer
Hjemmeside
Husleje
Kontor/tryksager
Møder/repræsentation
Sikkerhedsudstyr
Byggeomkostninger (overført til byggekredit)
Forsikringer
Afdrag Jomsborg
Rengøring
Gebyrer m.v.
El-forbrug
Diverse
Udgifter i alt

917,30 kr.
941,00 kr.
11.793,92 kr.
799,90 kr.
250,00 kr.
2.950,00 kr.
779.818,75 kr.
24.761,77 kr.
5.000,00 kr.
2.088,48 kr.
225,00 kr.
5.423,05 kr.
4.994,71 kr.
839.963,88 kr.

Årets overskud/underskud

-

Aktiver
Løbende konto pr. 8/3-2021

130.763,88 kr.

Aktiver i alt

67.895,90 kr.
67.895,90 kr.

Passiver i alt

15.000,00 kr.
148.812,79 kr.
163.812,79 kr.

Passiver
Lån fra Jomsborg
Erhvervslån

08.03.2021

regnskabsansvarlig

revisor
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