Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 16. juni 2015
Til stede: Birgitte Possing (BP), Morten Hald Mortensen (MHM), Karsten Ravn (KR), Lene Andersen
(LA), Jakob de la Cour (JC), Søren Toft (ST) samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent
Afbud: Ole Bjarrum
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Godkendelse af dagsorden
Forberedelse af jubilæum inklusive reception og bog
Overvejelser om måden at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer
Korte meddelelser fra NM og BP
Fastsættelse af datoer og værtsskaber for bestyrelsesmøder 2015-2016
Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Forberedelse af jubilæum inklusive reception og bog
Bog
Det har for redaktionsgruppen været meget positivt under hele processen at arbejde med
forlaget. Forlaget gør en stor indsats for at ramme både de trykte og de elektroniske medier med
kampagnestart 1. august. Forlaget har desuden allerede haft bogen på salgsrejse til landets
boghandlere, som forventer et godt salg. Af hensyn til forlaget og traditioner forbundet med
lancering af bøger, kan Søbadet ikke starte lokal omtale og salg før 1. august. Udkast til
pressemeddelelse fra forlaget blev kommenteret og ST viderekommunikerer bestyrelsens
kommentarer til forlaget.
Titlen bliver ”Det gamle bad og havet”. BP bemærkede, at de mange Søbads-anekdoter i bogen
gør den meget underholdende, og billedsiden er meget stærkt understøttende.
I prisen, der betales til forlaget for udarbejdelse af bogen, indgår 1.000 eksemplarer af bogen.
På jubilæumsdagen sælges bogen fra Søbadet for 200 kr. pr. stk., og det vil også herefter være
prisen for medlemmer. Efter jubilæet kan ikke-medlemmer købe bogen for 250 kr., hvad der
svarer til prisen hos boghandlere.
Reception
Jubilæet og bogudgivelsen fejres ved en reception på Søbadet 14. august kl. 17-19. På dagen
lukkes Søbadet for offentligheden kl. 15.
Alle medlemmer er velkomne, og derudover inviteres en række af Søbadets samarbejdspartnere.
Invitationen til medlemmerne formidles via juli-nyhedsbrevet og opslag på Søbadets
informationstavle. Medlemmerne vil blive bedt om uforpligtende at tilkendegive, hvorvidt de
planlægger at deltage af hensyn til arrangementet. Invitationen til samarbejdspartnerne sendes ud

med post. ST beder forlaget designe invitationen, LA laver udkast til tekst på invitationen og
afstemmer med BP.
Receptionen indledes med korte taler af BP og bogens forfatter, Pernille Steensgaard. Senere
ventes borgmester Hans Toft at bidrage med en tale. Under receptionen afspilles lounge-musik
som underlægning (ansvar: MHM). LA bestiller højttalere og mikrofon, så både taler og musik
formidles ordentligt. LA udarbejder desuden en drejebog for arrangementets forløb.
Under receptionen serveres vin/fadøl/sodavand, hvilket LA står for bestilling af. Søbadet lejer et
passende antal høje cafeborde samt parasoller (ansvar: NM).
Alle bademestre og kioskmedarbejdere indkaldes til at servicere gæsterne og bidrage med
opstilling af borde etc. samt stå for afrydning. De orienteres om, at arbejdstiden på dagen kan gå
til kl. 21, da bestyrelsen ønsker, at medlemmerne skal kunne fortsætte hyggen, hvis vejr og
stemning er til det.
LA og NM mødes 19. juni for at drøfte praktiske forhold i tilknytning til forløbet.
Ad 3) Overvejelser om måden at rekruttere ny bestyrelsesmedlemmer
BP tog emnet op i forlængelse af sidste mødes drøftelse af bestyrelsessammensætning fra 2016
Hun har et mål om til sin tid at aflevere en velkørende forening og et Søbad i god stand, når der
skiftes ud på bestyrelsesposterne. Resten af bestyrelsen tilsluttede sig.
Ad 4) Korte meddelelser fra BP og NM
Gæstekoder udløber 12 måneder efter købet. Årsagen er ønsket om en kontrolleret udvikling i
forhold til medlemmernes brug af Søbadet, samt muligheden for at foretage justeringer inden for
en acceptabel tidsramme.
Andel unikke (dvs. medlemmet tælles kun med en gang uanset antal besøg) besøgende
medlemmer i vintersæsonen 2014/15 (oktober-april) er af NM opgjort til 65 % af
heltidsmedlemmerne og 70 % af deltidsmedlemmerne. Samtidig kunne det dokumenteres, at
ophævelse af begrænsningerne for deltidsmedlemmer pr. 1. april 2015 ikke havde nævneværdig
indflydelse på belastningen i de perioder, som var blevet givet fri.
Ad 5) Fastsættelse af datoer og værtsskaber for bestyrelsesmøder 2015-2016
Næste møde blev fastsat til 8. september på MHM’s arbejdsadresse, Østergade 36, 3., 1100
København K. Derudover aftaltes følgende: Strategimøde 22. november (KDY, Hellerup) og
ordinære bestyrelsesmøder 26. januar (hos LA) samt 23. februar (hos JC).
Generalforsamling afholdes i 2016 grundet tidlig påske allerede enten 15. eller 17. marts. BP
undersøger, hvilken dato, der er bedst egnet i forhold til Gentofte Rådhus.
Ad 6) Eventuelt
Intet at bemærke.

