KRONBORG BADELAUG

Bestyrelsesmøde

Kronborg Badelaug

27-10-2015

Sted: Hos Susanne
Tilstede:
Susanne Bloch Jespersen
Ove Skjærbæk
Steffen Agger (ref.)
Frank Rosenfeldt Thomsen

Fraværende: ingen

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

Seneste mødereferater (ord. 17/9 – ex. ord. 8/10) - godkendes
Logo - endelig stillingtagen
Hjemmesiden / facebook - fremtiden
Status på saunaprojektet
Medlemsarrangementer ?
Supplering af bestyrelsen
Medlemssituationen (ajourført liste var vedlagt)
Økonomi (regnskab pr. 24/10 var vedlagt)
Eventuelt

REFERAT
Ad 1. Mødereferater fra ordinært møde den 17/9 og ex. ordinært møde den 8/10 godkendtes.
Ad 2. Logo. De skitser der er blevet arbejdet med henover sommeren blev drøftet, og
bestyrelsen ønskede at arbejde videre henimod et logo med et enklere udtryk end de
foreliggende. Bestyrelsen takker Henning Vig for det hidtidige arbejde for Badelauget.
Ad 3. Nyt om hjemmeside. Badelauget er meget glade for det arbejde Mette laver med
hjemmesiden, og vi håber hun har mulighed for at fortsætte, til der er fundet en afløser på
posten. Susanne vil forhøre sig hos et navngivet medlem, som angiveligt kan noget med teknik.
Hvis det ikke er en option, får Frank besked og vil så forhøre sig i medlemsskaren, om der er
en der har lyst og kompetence til at overtage arbejdet.
Facebook vil Frank kigge nærmere på i den kommende periode, når Inger Marie får tid.
Ad 4. Saunaprojektet. Frank har fået et uforpligtende tilbud fra en leverandør af
sauna/omklædningsflåder i Sverige, og det er muligvis ikke helt så dyrt som først anslået, men
det er stadig en investering i området ¼ mio. kr. afhængig af udstyr. Det undersøges om
Badelauget er momspligtig på indkøb af den type.

KRONBORG BADELAUG
Der arbejdes videre med ansøgning til kommunen, og forskellige alternativer til flådeprojektet
inddrages i ansøgningen og dialogen med kommunen og med havnen. Ansøgningsskemaer
m.v. rundsendes til bestyrelsen for kommentering, inden afsendelse til Kommune/Havn.
Ad 5. Medlemsarrangementer. Sæsonstarten den 4. okt. var en velbesøgt og hyggelig
begivenhed, hvor også pressen havde fundet vej. Næste fællesarrangement vil formentlig blive
et nytårsbad den 1. januar. Nærmere om tidspunkt og omfang vil blive oplyst senere, og der
overvejes derudover at lave et fællesbesøg til en af nabolaugene senere på sæsonen.
Under dette punkt drøftedes desuden behovet for at forankret tovværk fra badebroen og ud på
det dybere vand, idet der godt kan opleves strømsætning ved broen under særlige
vindforhold.
Det blev besluttet at der skulle fastgøres et termometer på badebroen, så vi kan måle hvor
koldt vand vi kaster os ud i.
Ad 6. Supplering af bestyrelsen. På sidste møde besluttedes det at søge bestyrelsen
gensuppleret til 5, med 2 supplanter, og det har Frank arbejdet med. Da Anette pga flytning og
arbejde har trukket sig på supplantposten, er opgaven nu at finde et bestyrelsesmedlem og 2
supplanter. Flere har udmeldt, at de gerne hjælper praktisk ved arrangementer o.lign., men
uden at være i bestyrelsen, og det er jo positivt, men arbejdet med at gensupplere bestyrelsen
fortsætter. Frank spørger medlemmerne via en fælles mail (kobles evt. med forespørgslen om
hjælp til hjemmesiden)
Ad 7. Medlemssituationen. Der er god tilgang til Badelauget, idet der nu er 37 betalende
medlemmer, og 4-5 personer der positivt overvejer medlemskab, som det vurderes. Da 5
medlemmer siden mødet den 17/9 ikke har fornyet deres medlemskab, betyder det, at der
den seneste måned er tilkommet 10 nye medlemmer. Frank har prøvet at afdække
bevæggrunden for dem der ikke har fornyet medlemskabet, og her melder 2, at de bor
nærmere en anden forening, og en nævner at vedkommende ikke har havbadet i 2 år. 2 er det
ikke lykkedes at få kontakt til.
Ad 8. Økonomi. Med 37 medlemmer der har indbetalt det nye kontingent, er der pt en
bankbeholdning på 10.500 kr, heraf 5.400 kr i den særlige anlægsfond. Bestyrelsen arbejder
videre med at vurdere, hvilke fonde der kunne tænkes at støtte op om Badelaugets aktiviteter,
herunder ikke mindst støtte til saunaprojektet. Ansøgninger til udvalgte fonde vil blive
udfærdiget den kommende tid.

Næste møde aftaltes til
Onsdag den 2/12 kl. 13.00 hos Frank.

