KRONBORG BADELAUG
Emne:

Referat af bestyrelsesmøde den 24. maj 2016 - klokken 16.30 – 18.00

Sted:

Hos Frank – Murergade 9 A, 2. tv.

Deltagere : Frank Thomsen, Bente Burmeister, Ove Skærbæk, Lisbeth Brandt, Carsten Søndergaard,
Steffen Agger (ref.)
Dagsorden:
1. Seneste mødereferater (15/04) – godkendes
Blev godkendt.
2. Generalforsamling – evaluering
Bestyrelsen fandt at generalforsamlingen var forløbet fint, med en god dialog omkring afholdte og
potentielt kommende aktiviteter. Der var mødt ca. 1/3 af medlemmerne op, og selv om flere gerne
måtte have deltaget, så var det ok. Det blev vedtaget, at der også fremover udsendes en skriftlig
beretning inden generalforsamlingen.
3. Opgavefordeling i den nye bestyrelse
Pressekontakter: Lisbeth og Frank. Myndighedskontakt: Frank og Steffen. Hjemmeside: Carsten.
Facebook : Carsten vil prøve at sætte sig ind i det. Medlemsliste ajourføring: Frank. Regnskab og
budget : Frank fortsætter et år endnu. Kontakt nye medlemmer: Alle. Aktivitetsudvalg: Ove, Bente
og Steffen. Fondsansøgninger: Frank. Referent: Steffen.
Udenfor bestyrelsen er Ejner Nørby valgt til revisor, og Søs Povlsen valgt til revisorsuppleant.
4. Hjemmesiden / facebook - status
Carsten har overtaget hjemmesiden, og den er opdateret, bl.a. med referat af seneste
generalforsamling. Carsten vil i den kommende tid se om han ligeledes kan administrere
facebooksiden.
5. Saunaprojektet – ny strategi?
På generalforsamlingen blev det bl.a. drøftet om den hidtidige strategi for omklædning og sauna var
den rigtige. Det blev videredrøftet på bestyrelsesmødet, og konklusionen var, at bestyrelsen vil
arbejde videre ad de spor, der er lagt i ansøgningerne til kommune og havn. Det vil kort sige, at
bestyrelsen vil arbejde for en fysisk løsning på eller omkring Søndre Mole, så tæt på badebroen som
muligt. Kommune og havn har selv peget på en placering på indersiden af ”bananmolen”, hvor der
er et areal, der ikke kan udlejes til lystbåde. Her kunne de ønskede faciliteter placeres, enten på en
flåde, som har været løsningsmodellen hidtil, men bestyrelsen er også åbne for at faciliteterne
placeres på et ”dæk”, svarende til det, hvor der er bænke på ydersiden af ”bananmolen”. Med
henvisning til at der har været meget lidt vand ved den nuværende badebro i vinterens løb, finder
bestyrelsen det hensigtsmæssigt at overveje, enten at flytte den nuværende bro, ud på den anden
side af ”dommertårnet”, eller at bibeholde den nuværende til børnebadning om sommeren, og
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etablere en ny ved dommertårnet, hvor der er mere hensigtsmæssig vanddybde til vinterbadning.
Der er fortsat åbenhed omkring en eje- eller lejeløsning, og det vil også indgå i de videre drøftelser
med Kommunen og Nordhavnen.
6. Fondsansøgninger – status
Badelauget har netop modtaget tilsagn om kr. 5.000 fra Nellemannfonden, og donationen
modtages på laugets vegne af Steffen på grundlovsdag kl. 14.30. Der arbejdes fortsat på flere og
større støttekroner for forskellige fonde, og i den forbindelse hører bestyrelsen/formanden meget
gerne om emner fra medlemmerne.
7. Sponsorstøtte – hvordan kommer vi videre?
Mulighederne for sponsorstøtte drøftedes, og en af mulighederne er en sponsortavle på ”Badely”,
svarende til den som Søredningsselskabet har på Nordhavnsvej. Det kunne udvides med banner
reklamer på hjemmesiden, og evt. på facebook, hvis det er muligt. Muligheden for at blive passivt
medlem for en sponsor uden reklametavle og banner reklame, blev også drøftet. Steffen kommer
med et oplæg til koncept.
8. Medlemssituationen (ajourført liste vedlagt)
Der er pt. 43 medlemmer, med flere interesserede på vej ind i lauget.
9. Økonomi (regnskab pr. 22/05 vedlagt)
Blev taget til efterretning.
10. Havnens Dag 29/5
Bestyrelsesmedlemmer med mulighed for at deltage på dagen vil dele postkort ud den 29/5, selvom
det nok ikke er det optimale tidspunkt lige nu. Op til sæsonåbningen til efteråret vil aktiviteter på
Sundtoldmarkedet og/eller på Kulturnatten blive overvejet i den kommende tid.
11. Bjærgning af bøjer/anker
Vil ske på lørdag den 28/5 kl. 8.00 ved Ove, Frank, Carsten og Peter.
12. Eventuelt
Intet under eventuelt.

25. maj 2016
Steffen Agger

