KRONBORG BADELAUG

Bestyrelsesmøde

Kronborg Badelaug

Tilstede:

Fraværende:

Ingelise Nielsen
Inger Marie Bisgaard
Ove Skjærbæk
Steffen Agger
Frank Rosenfeldt Thomsen

Susanne Bloch Jespersen (m/afbud)

24-06-2015

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

oprettelse af bankkonto / underskrifter
arbejdsfordeling i den nye bestyrelse
nyt om hjemmesiden / facebook
køreplan for saunaprojektet
foreningslogo for KRONBORG BADELAUG
eventuelt

REFERAT
Ad. 1
Underskrifterne kom på plads – Susanne underskriver den 25/6 – herefter går papirerne
afsted til banken.
Ad. 2
Opgaverne fordelt således:











Ad. 3

pressekontakt
kontakt til myndigheder
facebook og hjemmeside
kontakt til andre badelaug
a’jourføring af medlemsliste
kontakt for nye medlemmer
regnskab og budget
aktivitetsudvalg
fundraising
indkaldelse og dagsordner
referater og protokol

Frank + Susanne
Frank
Inger Marie
Inger Marie
Frank
Ingelise (alle kan selvfølgelig være aktive)
Inger Marie
Inger Marie + Steffen + Ove
Frank + Inger Marie
Frank
Inger Marie

KRONBORG BADELAUG
Inger Marie orienterede om hjemmesiden, som nu foreligger som råskitse. Stor ros til Mette
(IM’s datter), som har lavet et fint stykke arbejde  Alle bedes gennemgå hjemmesiden, og
aflevere eventuelle kommentarer, forslag, input til Inger Marie senest den 30/6. Hjemmesiden
hedder: kronborgbadelaug.dk
Ad. 4
Frank udleverede et notat om situationen indtil nu, samt over de opgaver som ligger foran os.
Notatet vedlægges med kommentarer fra mødet.
Ad. 5
Badelauget skal selvfølgelig have et logo, og der var total enighed om at det skal være et
stiliseret Kronborg. Steffen tilbød at tale med en god ven, som arbejder med sådant – hvor er
vi heldige 
Ad. 6
Vi skal have markedsført Kronborg Badelaug i Helsingør-området, så vi kan få nogle flere
medlemmer, og dermed stå stærkere over for kommune m.v. Der var enighed om, at vi tager
punktet op på næste bestyrelsesmøde. Tænk over det hen over sommeren, og lad os så
diskutere det når vi ses.
Næste møde bliver i september, 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.

GOD SOMMER
25.06.2015 / Frank Rosenfeldt Thomsen

