KRONBORG BADELAUG
Emne:

Bestyrelsesmøde den 21.10.2020, kl. 15.30

Sted:

Klubhuset

Deltagere:

Frank, Lisbeth, Bente, Ove, Steﬀen (ref),

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (16.09.2020) – godkendtes
2. Status på byggeriet. Tømrer mangler kun eternitsokkel mod NV. Elektriker færdig. Gulvmand
færdig. Maler færdig på nær småRng omkring saunadør og i hjørne i omklædning.
Låsesmed skal færdiggøre dørlåsesystemet - Frank rykker.
3. Regnskab (status pr. 10/2020). Det fremsendte og gennemgåede materiale blev taget Rl
eUerretning.
4. Budget / Finansieringsoversigt. Det fremsendte materiale blev gennemgået og taget Rl
eUerretning.
5. Medlems status / venteliste. 435 har betalt konRngent, dvs der er 65 ledige ”pladser” på dagen.
68 har udmeldt sig selv med begrundelser som ﬂytning, sygdom, synes det er for dyrt, taget for lang
Rd med klubhus, mistet lyst osv. 29 er udmeldt af kasserer eUer ﬂere rykkere. Nogle vil givet
reagere og betale konRngentet
6. Åbning af hus?
-

EUer drøUelse blev det beslu\et at åbne huset for medlemmer pr. 1/11, når de sidste prakRske
Rng er udført, og der Rl den Rd forhåbentlig er givet ibrugtagningsRlladelse fra Helsingør
Kommune. Derudover skriver Frank ud Rl de enkelte medlemmer, med besked om kode Rl
låsen, og om de særlige coronaregler mv, der vil gælde for anvendelse af klubhuset.

-

VID’s skriv / restrikLoner på anvendelsen. Vinterbadere i Danmark (VID`s) regler følges og det
bliver på vores forhold tolket Rl 10 siddende personer i kaﬀestuen, 5 stående personer i
omklædningen og 5 i saunarummet, der indRl saunaen er etableret fungerer som ekstra
omklædning. Der opfordres Rl ikke at tage ophold for længe, for at hindre et godt ﬂow, når der
er mange der ønsker at bruge huset.

-

Rengøring. AUales med ﬁrma Rl en Rme hver mandag indRl videre.

7. Eventuelt
-

Knagerækker. Ove indkøber 8 elementer af 105 cm i en mørkgrøn nuance.

-

Skiltning Frank køber det nødvendige inkl. opslagstavle.

-

Skab/bordplade. Ove besRller HTH elementer i naturtræ og grå bordﬂader.

-

Ekstra lyskontakt Rl sauna fra Sydkysten – Steﬀen rykker.

-

Forsikring fra Dansk Søassurance akRveres fra 1/11.

Steﬀen Agger/21.10.2020

