KRONBORG BADELAUG

Bestyrelsesmøde

Kronborg Badelaug

02-12-2015

Sted: Hos Frank
Tilstede:
Bente Burmeister
Ove Skjærbæk
Steffen Agger (ref.)
Frank Rosenfeldt Thomsen

Fraværende: Susanne med afbud

Mødet havde følgende dagsorden:
1 Seneste mødereferat (27/10) - godkendelse
2 Supplering af bestyrelsen
3 Hjemmesiden / facebook - fremtiden
4 Status på saunaprojektet
 Center for Kultur, Idræt og Byudvikling
 Fondsansøgninger
5 Medlemssituationen (ajourført liste vedlagt)
6 Økonomi (regnskab pr. 18/11 vedlagt)
7 Eventuelt
REFERAT
Ad 1. Mødereferater fra ordinært møde den 27/10 blev godkendt.
Ad 2. Som det fremgik af seneste møde ønskede bestyrelsen supplerende kræfter til
bestyrelen, og en henvendelse til Bente Burmeister bar frugt, og Bente deltog på dagens
bestyrelsesmøde for første gang.
Ad 3. Nyt om hjemmeside/ facebook og fremtiden for de medier.
Badelauget er fortsat meget glade for det arbejde Mette laver med hjemmesiden, og
bestyrelsen håber hun har mulighed for at fortsætte, til der er fundet en der kan overtage
arbejdet.
Bente Burmeister vil i første omgang tage fat på facebooksiden, og vil så efterfølgende se om
også hjemmesiden kan håndteres.
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Ad 4. Saunaprojektet.
- Center for Kultur, Idræt og byudvikling.
Der er afsendt ansøgninger til kommunen, og 3 forskellige alternativer til flådeprojektet er
inddraget i ansøgningerne og i dialogen med kommunen og med havnen.
Ansøgningsskemaer m.v. var rundsendt til bestyrelsen for kommentering, inden afsendelse
til Kommune/Havn.
- Fondsansøgninger
Der er afsendt ansøgninger til en række fonde om støtte til saunaprojektet.
Ad 5. Medlemssituationen (der var pr. 2/12 41 medlemmer i badelauget)
Medlemsaktiviteter
Ove vil afklare muligheder og økonomi for et forankret flydetovværk med bøje, fra badebroen
og ud på det dybere vand, idet der godt kan opleves strømsætning ved broen under særlige
vindforhold.
Ove og Steffen arrangerer nytårkurbad den 1. januar kl. 9.00 ved badebroen. Der bliver
boblevand og kransekage til medlemmerne, så mød talstærkt op.
Ad 6. Økonomi. Med 41 medlemmer der har indbetalt det nye kontingent, er der pt en
bankbeholdning på 11.655,75.
Ad 7. Eventuelt. Der drøftedes fremtidige besøgs/udflugtsmål for medlemmerne, og Frank
meldte at Espergærde Badelaug gerne ville modtage os i deres nye faciliteter, og Steffen havde
været hos Råå Badelaug, der ligeledes ville modtage os en dag efter aftale.
Også i Råå er der nye og omfattende faciliteter for medlemmerne, bl.a. sauna med udsigt til
Ven, Danmark og skibstrafikken.
Næste møde aftaltes til
Onsdag den 3/2 2016 kl. 14.00 hos Frank.

