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Bestyrelsesmøde
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Tilstede:

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

markedsføring
logo
nyt om hjemmesiden
status på saunaprojektet
medlemssituationen
økonomi
kontingent for 2015/2016
sæsonstart / fordeling af opgaver
eventuelt

REFERAT
Ad. 1 Markedsføring
Forskellige tiltag blev drøftet. Der var enighed om:




at invitere Dagbladet til sæsonstart (Frank)
at sende en artikel om badelauget, igen, igen…… (Frank)
at acceptere tilbud på postkort fra 3T Textil Tryk, til uddeling på Kulturnatten, og til
omdeling i postkasserne i udvalgte områder i byen. Frank kontakter trykkeren, og alle
der kan, deltager i uddeling og omdeling.

Ad. 2 Logo
Forslagene fra Henning blev gennemgået, og forkastet. Logoet skal være meget mere enkelt og
stilrent, ikke så meget postkort, som de foreliggende udkast. Under mødet modtog Steffen et
nyt udkast, som med nogen viderebearbejdning måske kan bruges. Eksempel på et godt logo –
til inspiration – kunne være roskilde vinterbadere (www.roskildevinterbadere.dk), hvor man
har tårnene fra domkirken i streg, samt en stiliseret viking. Steffen snakker igen med Henning,
som er meget imødekommende 
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Ad. 3 Nyt om hjemmesiden / facebook
Hjemmesiden ligger p.t. stille, da Mette – som vi andre – har været på ferie. Hun ser nu på de
ændringsforslag, samt input til de enkelte ’faner’, som Frank har fremsendt. En opdatering
skulle gerne være på plads til sæsonstart, primo oktober, og gerne lidt før, hvis det er muligt.
Vores facebook side skal selvfølgelig vise Kronborg Slot, som coverbillede, og ikke Nordhavnen
som før. Inger Marie ser på det, når hun bliver rask. Der er også mulighed for at lave grupper
på facebook, f.eks. til kommunikation bestyrelsen internt, og for alle medlemmer. Drøftes
senere.
Ad. 4 Status på saunaprojektet
Diskussionen fra seneste møde, om placering af en flydende sauna på den anviste plads, blev
genopfrisket. Der var enighed om, at en placering så tæt på havneindløbet er for risikabel, og
at der derfor skal genforhandles med havnen/Kommunen, om en anden placering. Alternativt
skal vi have en sauna på land.
Frank har korresponderet med områdeleder Jesper Lyngsøe Christensen, Center for Kultur,
Idræt og Byudvikling, og der vil snarest blive afholdt et møde med konsulent Jens AbildgaardJensen fra Centret.
Hvis den endelige løsning bliver en flydende sauna, kan denne anskaffes og opstilles for
276.500 kr. (Franks estimat, baseret på det materiale der er modtaget fra MarinBadstuen).
Punktet afsluttet med en opfordring til, at vi alle påvirker de embedsmænd og politikere, som
vi møder på vores vej  Den hovedansvarlige for vores område er:
Jens Bertram
E-mail: jbe11@helsingor.dk
Telefonnummer: 25 21 77 06

Medlem af udvalg:
Socialudvalget
Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget - formand
Økonomiudvalget (1.9-31.10-2015)
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Ad. 5 Medlemssituationen
Siden seneste update er der kommet to nye medlemmer, så nu er vi 32 
Ad. 6 Økonomi
Foreløbig eneste udgifter har været et gebyr for hjemmesiden, samt vin til Mette, der står for
Hjemmesiden. Bankbeholdning p.t. 3.249,50 kr.
Ad. 7 Kontingent for 2015/2016
I forbindelse med vores ønsker om at skabe bedre forhold for medlemmerne, er det vigtigt at
vi viser vilje til noget selvfinanciering. Derfor blev en kontingentforhøjelse drøftet.
Følgende blev vedtaget: (selvom vi er lidt på kant med vedtægterne)
 kontingent for perioden 100 kr.
 bidrag til saunafonden 150 kr. / holdes udenfor den daglige drift.
således at det samlede kontingent bliver på 250 kr.
Ad. 8 Sæsonstart / fordeling af opgaver
Sæsonstart bliver søndag den 4. oktober, kl. 9.00.
Invitation:
Sted:
Velkomst:
Kaffe:
Fernet Branca etc.:
Morgenkager:
Paptallerkner:
Engangsglas:

Frank
pladsen/bordene foran vores hus.
Frank
alle medbringer én eller flere kander hjemmebryg.
Frank
Steffen
Frank
Frank

Ad. 9 Eventuelt
Ove efterlyste et åbent læskur i forbindelse med badebroen, så man kan stå nogenlunde i fred
for blæst og regn når man klæder om, før og efter badet, og havde medbragt en skitse, som
kunne løse problemet. Steffen og Frank tager ønsket med til mødet med Kommunen, eller
vender det en ekstra gang med Benny Carlsen.
Næste møde når der er noget nyt, formentlig i oktober, og jeg indkalder som vanligt i god tid.
Er der nogen der gerne vil lægge hus til, så giv mig venligst besked snarest.
Mødet afsluttet.
17.09.2015 / Frank Rosenfeldt Thomsen

