Emne:

Ref. af bestyrelsesmøde uge 48

Sted:
undervejs.

Mødet blev a oldt viralt, men hele bestyrelsen deltog med menings lkendegivelser

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (21.10.2020) – Der fremkom ingen bemærkninger så det er godkendt.
2. Status på byggeriet. – Håndværkernes del af byggeriet er afslu et (minus saunaovn og ele ekt,
som der endnu ikke er økonomi l). Der resterer lidt medlemsarbejde herunder montage af knager
(lev. uge 3), montage af skab og bordplade (lev. inden jul), samt malerarbejde udvendigt, som først
skal udføres l sommer. Hvis medlemmer føler virkelyst l at deltage i disse arbejder, så kontakt en
fra byggeudvalget (Ove, Frank eller Ste en). Der er kommet medlemshenvendelser om
begyndende alge/mosdannelse på åde og hus, og forslag om autosluk af lys. Indsatsmuligheder i
alge/mosdannelser vurderes af byggeudvalget, og der tages priser hjem på noget automa k l
lyset. Here er vurderes om det er noget der har økonomisk prioritet på nuværende dspunkt.
Medlemmerne opfordres dog l at slukke lyset når man forlader huset.
3. Ibrugtagnings lladelse. – Der mangler kun en energirammeberegning e er de nyeste regler inden
lladelsen er på plads. Der er en økonomi på ca. 4.000 kr. for at lave disse beregninger.
4. Regnskab (status pr. 11/2020) - Perioderegnskabet drø et og godkendt.
5. Budget / Finansieringsoversigt - Drø et og godkendt.
6. Medlems status / venteliste – På nuværende dspunkt er der 450 fuldt betalende medlemmer, og
19 der ønsker at vente med at opnå fuldt medlemskab.
7. Nye bænke v/badebroen – Da der l der er stor trængsel ved badebroen, har Frank taget en snak
med havnen om at få yderligere et par bænke sat op. Det er der taget godt imod fra havnens side,
og de har lovet at sæ e 2 bænke op – senest l februar.
8. Gummiunderlag v/badebroen. – Når de nye bænke er på plads, laves en samlet løsning for
ensartede gummiunderlag omkring badebroen og bænkområdet.
9. Eventuelt – Byggeudvalget arbejder videre med navneskilt l badehuset. Ove og Frank indkøber og
monterer ere galvaniserede knaget omkring badebroen. Monteres så de giver mindst mulig gene
ved passage. Afslutningsvis opfordres alle medlemmer l jævnligt at læse bestyrelsesreferater og
nyhedsbreve, så est mulige af os er opdaterede og kan svare, når nogle har ”hørt noget” på broen.
Hvis ikke man selv kan svare, så henvis gerne l hjemmesiden eller l en fra bestyrelsen, som
formentlig kan svare på spørgsmålet.
30.11.2020
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KRONBORG BADELAUG

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

320.300,00 kr.
368.000,00 kr.
688.300,00 kr.

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

917,30 kr.
941,00 kr.
8.662,01 kr.
799,90 kr.
250,00 kr.
2.950,00 kr.
773.240,00 kr.
24.761,77 kr.
5.000,00 kr.
150,00 kr.
1.327,05 kr.
4.419,75 kr.
823.418,78 kr.

Årets overskud/underskud

-

Aktiver
Løbende konto pr. 1/4-2020
Saunakonto pr. 1/4-2020
Årets overskud/underskud

135.118,78 kr.

Aktiver i alt

20.419,78 kr.
178.240,00 kr.
135.118,78 kr.
63.541,00 kr.

Passiver i alt

15.000,00 kr.
145.896,48 kr.
97.355,48 kr.
63.541,00 kr.

-

Passiver
Lån fra Jomsborg
Byggekredit
Egenkapital

-
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