KRONBORG BADELAUG

Emne:

Ref. af bestyrelsesmøde

Deltagere :

Lisbeth, Carsten, Frank, Fie (delvist), Ste en.

Sted/Tid:

Badehuset – 03.11.2022 fra 15.30 -17.00

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (28.09.2022) – godkendtes.
2. Aktuel økonomioversigt/forbrugskontrol – Carsten gennemgik den seneste økonomioversigt/
forbrugskontrol, og konkluderede, at Badelaugets økonomi er solid, med et overskud der ligger
noget højere end budge eret. Det skyldes primært ere nyindmeldte end forventet.
3. Medlems status /venteliste - Inden ugens udløb er der 550 betalende medlemmer, og en halv snes
på venteliste.
4. Vores nye projekt – status – Badelaugets skitseprojekt for en ny badebro ved dommertårnet og
soldæk på ydersiden af Søndre Mole (Plan A) , har været udvalgsbehandlet i Byrådets resortudvalg,
der har anbefalet projektet l Byrådet. Det er meget posi ve signaler, men bestyrelsen forudser at
der kan gå lidt d inden Plan A kan realiseres, hvorfor der arbejdes videre med den lidt mindre Plan
B, der handler om etablering af den badebro, der senere kan indgå i et samlet badeanlæg på
ydersiden af molen. Havnen er gået ind i at detailplanlægge badebroen (Plan B), i dialog med
Badelaugets byggeudvalg.
5. Postyr i saunaen – kan vi gøre mere? Der har lsyneladende ikke været ere episoder, siden de nye
medlemmer k indskærpet ordensreglerne, så ind l videre gøres der ikke yderligere.
6. Ændring af kode l huset? Når det nye memberlink system er indkørt, vil det blive kommunikeret
en ny kode l låsen, der forhåbentlig reducerer brug af badehuset af ikke-medlemmer.
7. Låge ved adgangsbro (foreslået af havnen)? Det afventer, men det indgår i den løbende dialog med
havnen.
8. Dri sudfordringer vedr. sauna. Der rapporteres færre dri sfejl end dligere, men nul fejl er nok
svært at opnå.
9. Mere gus? – input fra Fie – Det blev beslu et at fremover (fra 1. dec.) vil der blive 2 gus om
mandagen fra 18.30 – 19.30 og 20-21 og et om torsdagen fra 15-16. Derudover vil der blive
annonceret lejlighedsvise pop-up gus. Administra onen af gusene vil formentlig kunne styres over
det nye Memberlinksystem.
10. Memberlink – orientering fra Carsten. Implementeringen går godt fremad, så inden længe vil der
blive lavet nogle testkørsler, så vær lige opmærksomme på det.
11. Lampegitre i saunaen – Ove arbejder på sagen.
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12. Gæsteproblema k / ’klippekort’? Frank formulerer en ny tekst l husordenen, der præciserer
reglerne.

KRONBORG BADELAUG
13. Mere lys på broen? E er henvendelse l havnen, har de meget venligt påtaget sig at installere mere
lys på molen.
14. Eventuelt Fie viderebragte et medlemsønske om transportable lanterner l belysning af badebroen.
Ideen om noget transportabelt fandt ikke genklang i bestyrelsen, så ind l videre gøres ikke
yderligere.
04.11. 2022
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Ste en Agger

