Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 2. september 2014
Til stede: Birgitte Possing (BP), Morten Hald Mortensen (MHM), Karsten Ravn (KR), Ole
Bjarrum (OB), Lene Andersen (LA), Jakob de la Cour (JC), Søren Toft (ST), serviceansvarlig
Niels Melbye (NM) som referent
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser
Status på vedligehold, økonomi og kommunikation
Personaleorganisering, -sammensætning og –styring
Jubilæumsforberedelser
Medlemsundersøgelse
Strategiseminaret 2014
Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser samt opfølgning af generalforsamling
 Forsikringer: De af forsikringsselskabet If udbetalte beløb i forbindelse med branden i
2013 har levet op til vores ønsker. Vi har fået meddelelse om præmieforhøjelser, men de
er knyttet til arbejdsskadeforsikringen og ikke bygningsforsikringen. Dette har
foranlediget indhentning af tilbud fra Gensidige, hvor den samlede præmie for de to
forsikringer var væsentlig lavere, om end selvrisikoen var højere. Muligheden for at spare
på den samlede præmie har derfor foranlediget, at Søbadet fremover vil benytte
Gensidige som forsikringsleverandør.
 Sommersæsonen: Mange gæster, både baseret på dagsbilletter og sæsonkort, men det
er svinget meget med vejret, fx fra 560 til 1 solgt billet på en dag. Omsætningen af
kioskvarer øget med 25 % i forhold til 2013. Antallet af bademestre på vagt skal tilpasses
vejrliget næste år, hvorfor kontrakterne skal gøres mere fleksible. Der har på visse af de
gode dage manglet bademestre til at overvåge, at der fx ikke benyttes mobiltelefon,
tages fotos etc. Børn fra 4 år og opefter skal bade på fællesbadet eller på det bad, deres
køn tilsiger.
 Service til medlemmer: Kiosken fortsætter med at være åben i vintersæsonen, når der er
personale på Søbadet, men der indkøbes ikke yderligere Det vil både glæde
medlemmerne og minimere lageret.
 Medlemsforhold: Antal vintermedlemmer med sauna faldet med 56 siden 1. januar,
hvorfor der pr. 1. oktober overføres et tilsvarende antal fra ventelisten.
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Tang: Hydraulisk Institut redegjorde for adskillige år siden for mulige løsninger på
ophobningen af tang. Problem 1 er Søbadets placering i kombination med de
stensætninger som beskytter anlægget. Det kan der ikke gøres noget ved. Problem 2 er
det sand som lægger sig og binder tangen. Det kan der gøres noget ved, og det blev
besluttet, at sandet fremover skal fjernes 1 gang årligt, første gang i efteråret 2014.
 Håndklædedepot: Skal fra vintersæsonen 2014/2015 tømmes 1 gang pr. måned og
rengøres af hygiejniske grunde. Rengøring sker sidste fredag i måneden, første gang
ultimo oktober. På langt sigt skal rummes bruge til andre formål.
 Kajaktrafik: Formanden har kontaktet myndighederne for at få reduceret risikoen for
alvorlige personskader, når kajakkerne går inden om bøjerne ud for Søbadet. De
behandler fortsat sagen, men der er ikke nogen regler at støtte sig til. Vi har også
kontaktet de lokale klubber, hvor holdningen er, at de øvede roere skal uden for
bøjerne, mens nybegyndere opfordres til at holde sig tættere til kysten. Der blev
nedsat et udvalg bestående af ST og JC, som skal følge op over for myndighederne,
såvel Gentofte Kommune som Nordsjællands Politi.
 Sommerfesten: Omkring 30-40 medlemmer deltog i festen på grund af det dårlige
vejr, men musikken spillede, og det var vældig hyggeligt for dem, der trodsede
vejrguderne.
 Standernedtagning: Denne begivenhed var rigtig hårdt ramt af vejret (igen), og de
tilstedeværende kunne tælles på et par hænder. Der blev sagt hjerteligt tak til
bademestrene for deres ekstra arbejde i sæsonen, som var ramt af at have mistet 1½
af de unge bademestre, der fik forfald i deres ansættelser. Mens flaget gik ned, blev
der sunget en sang fra den danske sangskat.
 Personale forhold: Aftalen med Steffen Wolf som vicevært er blevet forlænget til 30.
september 2015.
3. Status på vedligehold, økonomi og kommunikation
 Vedligehold: Der var hidtil i år malet alt det hvide og det sorte under dørene. Maling
af grønne facader blev besluttet gennemført i foråret 2015, så de fremstår smukt i
jubilæumsåret. Der er skiftet kokos på trapper, og en større oprydning og
sanering/forbedring under dæk er i gang, ligesom der skal opsættes
porcelænsurinaler på herretoiletter til afløsning af de nuværende. Saunaen er blevet
repareret, hovedrengjort etc. og er klar til brug 4. september. Fremadrettet skal der
testes nye børster til brodækkene, som skulle være mere effektive, end den spuling vi
foretager i dag, og vi vil se på muligheden for i sommerperioden at have en kunstig
rovfugl opsat over børnebroen. Desuden skal vi se på nye trapper, herunder evt. se
på den vores svenske kolleger i Bjärred har. Endelig skal energispare-rapporten
genlæses og forslag vurderes.
 Økonomi: Økonomien er i en fornuftig udvikling, og der er større indtægter både fra
kontingenter og kiosk end forventet.
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Kommunikation: Udvalget havde vurderet hjemmesiden i forhold til formål og
indhold, og fandt, at det var som det skulle være, dog kunne nogle
fortællinger/samtaler med bl.a. mangeårige medlemmer give hjemmesiden et mere
menneskeligt sigte. Desuden blev brugen af Facebook drøftet, og der var enighed om,
at det være afgrænset til sommerperioden med en eller et par af bademestrene som
faste skribenter.

4. Personaleorganisering, -sammensætning og –styring
En fremtidig organisering af Charlottenlund Søbad blev drøftet.
5. Jubilæumsforberedelser
Forslag om jubilæumsbog frem for en kæmpefest blev vel modtaget. ST havde kontaktet
Pernille Steensgaard fra Weekendavisen, som var indstillet på at påtage sig opgaven med at
skrive og redigere en sådan bog. Bogen skal sælges til en passende pris og med en passende
medlemsrabat.
Præsentationen af bogen kan kombineres med en reception medio august 2015. Den vil
erstatte medlemsfesten. Bestyrelsen vil lægge nogle rammer for bogen, men også sørge for
redaktionel frihed til PS. Bestyrelsen finder det vigtigt, at en jubilæumsbog ikke kun er et
hyldestskrift, men at det også har en kritisk kant. BP, JC og ST vil tage et møde med
skribenten og aftale nærmere.
6. Medlemsundersøgelse
Behandles på efterårets strategiseminar.
7. Strategiseminaret 2014
BP, MHM og OB laver oplæg til seminaret.
8. Eventuelt
Det blev vedtaget at afholde en bedsteforældredag i slutningen af september, hvor
børnebørn (og oldebørn) kunne komme med og se, hvad det er for et sted de ”gamle” taler
så varmt om – og få en dukkert. Kiosken holdes åben, i den tid seancen varer.
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