KRONBORG BADELAUG

Bestyrelsesmøde

Kronborg Badelaug

15 -4-2016

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

Fraværende: Susanne Bloch Jespersen med afbud

Mødet havde følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Seneste mødereferater (02/12) - godkendes
Hjemmesiden / facebook - status og fremtid
Saunaprojektet
Fondsansøgninger - status
Medlemssituationen (ajourført liste vedlagt)
Økonomi (udkast til årsregnskab pr. 31/03 vedlagt)
Sæsonafslutning
Badehuset - henvendelse fra Lise Mørk, Havnekontoret
Generalforsamling
- Input til formandsberetning
- Kontingent/indmeldelsesgebyr
- Dirigent
- Fordeling af opgaver
10. Sponsorstøtte - forslag fra Steffen
11. Eventuelt
REFERAT
Ad 1. Mødereferater fra ordinært møde den 2/12 2015 blev godkendt.
Ad 2. Frank har holdt møde med Inger -Marie og Mette, og fået overleveret hjemmeside og
facebookside, som Mette, der ikke er medlem, har kørt for Badelauget hidtil.
Frank og Bente har indledt driften af siderne. De første opdateringer er lavet, så nu skulle der
løbende komme nyt på siderne.
Ad 3. Frank og Steffen har den 12.1. 2016 igen afholdt møde med Helsingør kommune og
Nordhavnen, og begge parter er både positive og konstruktive med hensyn til at finde en
mulighed for at etablere sauna og omklædning i nærheden af badebroen. Dialogen fortsætter
mhp at finde en løsningsmulighed, der konkret kan arbejdes videre med.
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Ad 4. Der er indtil videre afsendt ansøgninger til 6 fonde om økonomisk støtte til
saunaprojektet, og 2 har tilkendegivet at der ikke er penge i år. Bestyrelsen er optimistiske for
de resterende 4, og der kigges på om der er yderligere fonde der kunne tænkes at støtte. Hvis
medlemmer har kendskab til fonde, der kunne tænkes at støtte formålet, hører bestyrelsen
gerne om dem.
Ad 5. Medlemssituationen - der var pr. 31/3 2016 43 medlemmer i Badelauget, og der er
kendskab til yderligere, der vil melde sig ind.
Ad 6. Økonomi. Årsregnskab 2015/16 og forslag til budget 2016/17 blev gennemgået, og det
vil blive udsendt til medlemmerne ifm indkaldelsen til Generalforsamling.
Ad 7. Sæsonafslutning. Afslutningen af vinterbadesæsonen vil blive markeret søndag den 1.
maj kl. 8.00 med bad, bitter, basse og varm kaffe, så mød talstærkt op, så vi kan ønske
hinanden en god sommer.
Ad 8. Badely. Vilkårene for brug af Badely drøftes med Nordhavnen efter henvendelsen fra
Havnekontoret. Bestyrelsen ønsker fortsat, at medlemmerne har mulighed for at benytte
stedet, og at Badely forbliver med kodelås. Tidligere var Badely ikke aflåst,og der blev det
brugt til mange, også mindre delikate, uvedkommende gøremål.
Ad 9. Den kommende generalforsamling blev drøftet, og den blev fastlagt til onsdag den 11.
maj kl. 19.00. Stedet vil blive meddelt ifm indkaldelsen eller snarest derefter.
Der er flere bestyrelsesposter på valg til GF.
Susanne, der ikke ønsker genvalg, og Bente, der modtager genvalg, begge for 2 år, og formand
Frank, der er på valg hvert år, der modtager genvalg. Næste år er Ove og Steffen på valg.
Supplanter ?
Ad 10. Det blev drøftet om Badelauget, i lighed med kystredderne, skulle etablere en
sponsortavle, hvor sponsorer af vores aktiviteter kunne profilere sig. Det afklares med
Kommune og Havn om vi i første omgang kan få lov til at sætte en sponsortavle op på Badely
som så senere kan flytte med til saunaprojektet.
Ad 11. Eventuelt. Det blev besluttet at bøjer og tovværk bliver bjærget i sommerhalvåret, og
genudsat til vinterbadesæsonen. I den forbindelse vil vi prøve at sætte et termometer fast til
en af bøjerne, i håb om at det kan få lov at overvintre hele næste sæson.
Næste møde aftales efter GF

