KRONBORG BADELAUG
Emne:

Ref. af bestyrelsesmøde afhldt den 6. april 2018 - klhkken 10.30 – 12.30

Sted:

Hhs Frank – Murergade 9 A, 2. tv.

Deltagere : Bente Burmeister, Lisbeth Brandt, Carsten Søndergaard, Ove Skjærbæk, Frank Rhsenfeldt
Thhmsen, Stefen Agger (ref.)
Dagshrden:
1. Seneste mødereferat (26/01) – ghdkendtes.
2. Status på saunaprojekt
- Fonde der er søgt / nye ideer ? Frank gennemgik den udsendte liste hver fhnde, der er søgt, hg
status på ansøgningerne. I alt er der bevilget 320.000 kr. i fhndsmidler, hg dertl er der tlsagn hm
rentefrit lån på 25.000 kr. Medlemmerne har selv hpsparet ghdt 42.000 kr., hg dermed råder vi pt
hver ca. 387.000 kr. Det er ikke nhk tl at igangsæte prhjektet, hvhrfhr der arbejdes videre med
fhndsansøgninger, hg med at få khmmunen tl at medfnansiere. Derudhver beslutedes det at
hpfhrdre medlemmerne tl at khmme med ideer hg initatver tl at rejse yderligere midler. Det
kunne f.eks. være sphnshrering, kendskab tl andre fhnde end dem på listen, eller andet shm
bestyrelsen ikke har øje fhr endnu.
- Idekatalog tl ommunens budgetorrandling 2019. Med baggrund i det allerede eksisterende
prhjektmateriale udarbejder Frank materiale tl khmmunens idekatalhg fhr de khmmende
budgethrhandlinger, shm anbefalet af Helsingør ohmmune.
- Formalisering af byggeriet (byggetlladelse etc.). Efer råd af ohmmunensHHavnens arkitekt
Lene Jensen, udarbejdes der nu en fhrmel ansøgning hm byggetlladelse. Den hpgave står Ove
fhr, hg der er sat en deadline fhr afsendelse af ansøgning medih maj.
- Beslutning om igangsætning/udsætelse. Da der endnu ikke er hpnået det nødvendige
fnansieringsgrundlag på ca. 750.000 kr. beslutede en enig bestyrelse at udsæte
igangsætelsen, da restbeløbet skønnes fhr sthrt tl at lånefnansiere, selv hm renten er lav fhr
øjeblikket. I stedet afventes svar fra fhndsansøgningerne, bl.a. Nhrdeas oystpulje, hg tydeligere
tlkendegivelser hm medfnansiering fra Helsingør khmmune. Dete meddeles
Prhdukthnsskhlen Sundet, hg fådeentreprenørerne, shm har været stand by på hpgaven.
3. Økonomi (årsregnskab pr. 31/3 vedlagt / revideres af Ejner 16/4). Frank gennemgik hplægget tl
årsregnskab, shm udviser et drifsresultat på kr. 18.181,32 hg en kassebehhldning på kr. 62.462,27.
Det revideres den 16H4 af Ejner. I budgetlægningen tl næste sæshn arbejdes der med et uændret
khntngent på kr. 250.
4. Medlemssituaton (opdateret liste vedlagt) Badelauget har på dagen 82 medlemmer, hvhr det
skønnes at den phsitve hmtale i medierne, hg den fhrventede hpbakning fra ohmmunen, er
medvirkende tl at tlgangen særligt på det sidste har været mærkbar.
5. Planlægning af G/F. Næste GHF beslutedes tl at blive afhldt den 3. maj. ol 19. Stedet meldes ud
senere, men vi håber det kan blive i Sejlklubbens anneks ”Pruten” shm tdligere år. På valg i år er
BM Lisbeth, BM Bente hg Fhrmand Frank, shm alle er villige tl genvalg. Bestyrelsen indstller
Carsten tl dirigent. Ove sørger fhr øl hg vand.
6. Eventuelt. Bente har deltaget i planlægningsmøde fhr ”Vild med vand”, shm afhldes den 9H6, hvhr
vi håber at se medlemmer hg khmmende medlemmer på Nhrdhavnen. Stefen deltager i Havnens
brugerudvalg 12H4. Bente deltager i badesikkerhedsdag i Humlebæk 30H4. Den 25H4 får vi besøg af

KRONBORG BADELAUG
Badelauget Valkyrien fra oøge, shm er på en 3 dages udfugt tl Helsingør, hvhr de bl.a. vil bade fra
”vhres” badebrh. Stefen tager imhd Valkyrien, hg vil prøve at få pressen tl at dække deres besøg.
Lisbeth sørger fhr at vhres ”reklamer” på Badely, bhlværk hg ved Prhvianten friskes hp hg
nylamineres. Der har været eferlyst en ny hg mere brugervenlig lås tl ”Badely”, hg det prøver
Stefen at skafe, så ingen der ønsker at bruge skuret hindres deri. Omkring 1. maj bjærges bøjer,
thv hg termhmeter, hg det har Peter indvilget i at fhrestå. Carsten hpdaterer hjemmesiden, så alle
vhres venlige sphnshrer hplistes, hvhr de indgår i teksterne.

06. april 2018
Stefen Agger

