Emne:

Bestyrelsesmøde uge 33/34 - 2022

Sted/Tid:

Via mail hvor hele bestyrelsen har bidraget og kommenteret.

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (18.04.22) – godkendes
Godkendt.
2. Aktuel økonomioversigt/forbrugskontrol
Tallene ser nt ud – taget l e erretning.
3. Medlems status / venteliste
Vi er p.t. 550 medlemmer, og har 33 på venteliste.
4. Fie’s forslag l frekvens for saunagus i nye sæson
E er drø else var der ertal for
Mandag kl. 19:30 som nu.
Torsdag ok l ytning l 15.00 fra a en.
Temagus hver 2. mdr. ok
5. Status på renovering af saunabænke
Ove har lset opgaven og melder at sidde aderne er behandlet, og det virker som nok for nu, da de
lodre e ader er ok.
6. Kan saunaen blive mere dri ssikker (pkt. fra G/F) – hvad gør vi?
På G/F blev der gjort opmærksom på dri sproblemer dligt om morgenen. Der testes uden ”tra k”
inden sæsonstart. Hvis problemerne kan henvises l adfærd søges adfærden ændret. Er det
tekniske problemer, løses det ved ekstern hjælp.
7. Vores nye badebroprojekt – status
Vi har rykket projektledelsen samt udvalgsformand Claus Christo ersen, og har nu fået en posi v
lbagemelding, se nedenfor:
Behovsanalysen for Nordhavnen er mundet ud i flere strategiske behovsforslag, hvoraf
et af forslagene er jeres projekt. Behovsanalysen blev godkendt af Idræts- og
Fritidsudvalget på deres møde den 8. juni.
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Forslaget indgår nu i Udviklingsplanen for faciliteter og investeringer på idræts- og
fritidsområdet. Udviklingsplanen med tilhørende behovsforslag indeholder kommunens
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KRONBORG BADELAUG

KRONBORG BADELAUG
langsigtede plan og forslag i forhold til udviklingen af sejlsport-og vandaktiviteter langs
kyststrækninger i kommunen.
Jeg kan endvidere nævne, at jeres forslag ydermere indgår i Nordhavnens vision for
området. Jeg kender dog ikke til tidsperspektivet for havnens arbejde om sådanne
anlægsprojekter, derfor bedes du kontakte havnekontoret/administrationen.

Frank har e erfølgende kontaktet Havnekontoret om dsplan og budget, og fået en lbagemelding
fra Lene om, at alle parter sæ er sig sammen, for at få en a laring. Der er a alt møde sidst i
september, hvor badelaugets byggeudvalg deltager.
8. Sæsonstart
Forslag:
Lørdag den 1.10., kl. 10.00
Fortæring m.m. a ales senere
9. Eventuelt
Med ref. Til Carstens fremsendte avisudklip om tra k på vores hustag, må vi igen drø e, om der kan
gøres mere. Det foreslås at vi igen tager et møde med havnen.
Enighed om at Carsten arbejder videre med Memberlink omkring anska else af et
administra onssystem.

25.08.2022
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Ste en Agger

