Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 20. november 2016
Til stede: Birgitte Possing (BP), Lene Andersen (LA), Ole Bjarrum (OB), Karsten Ravn (KR), Bent Jørgensen
(BJ), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC) samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent.
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Godkendelse af dagsorden
Økonomisk kvartalsstatus
Skal der oprettes digitalt kommunikationsforum for medlemmer?
Skal de traditionsbundne medlemsaktiviteter gentænkes?
Er antallet af medlemmer passende i forhold til Søbadets kapacitet?
Skal der laves flere foranstaltninger mod hærværk på Søbadet?
Møder i 2017
Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2) Økonomisk kvartalsstatus
Status pr. 30/9 er, at der er en gunstig udvikling i økonomien med indtægter bedre end forventet og en
omkostningsudvikling under budget. Der var en drøftelse af Søbadets kapitalberedskab, såfremt anlægget
skulle blive ødelagt ved store uheld i stil med isskruninger, og det blev besluttet at undersøge, hvad – som
det ekstreme - en genopførelse ville koste. Der rettes en forespørgsel til foreningen, som benytter
Helgoland, det senest opførte søbad, om de omtrentlige omkostninger ved opførelsen. Herefter tages
bestik af behovet for egenkapital. Der blev endvidere orienteret om, at en ny kontoplan er klar til at blive
taget i brug fra 1. januar.
Ad 3) Skal der oprettes digitalt kommunikationsforum for medlemmer?
Bestyrelsen fik præsenteret et oplæg omhandlende etableringen af en lukket Facebook-gruppe, hvortil kun
medlemmer blev inviteret. Interesserede skulle i givet fald selv tilmelde sig. Formålet skulle være at give
medlemmerne adgang til en indbyrdes og åben – dvs. ingen anonymitet - dialog på en elektronisk platform
om Søbads-forhold af interesse. Forslagsstillerne fremhævede, at Søbadet med denne nye mulighed for
kommunikation i højere grad ville være i tråd med tendenserne i tiden, og at det ikke skulle opfattes
således, at de nuværende kanaler for Søbadets kommunikation skulle ophøre. Det blev nævnt, at flere
idrætsklubber brugte denne kommunikationsform, så medlemmer fx kunne aftale tidspunkter for
banereservationer etc. Det blev nævnt, at vores venner Vikingerne har oprettet en lukket Facebook-gruppe
Da Søbadet ikke i samme grad som idrætsklubber er aktivitetsorienterede, men mere et sted, hvor man kan
slappe helt af fra hverdagens trummerum, blev der stillet spørgsmål, hvad det er for en frihed, vi ville få
som medlemmer med en Facebook-gruppe. Bliver det fx bare en ventil, hvor der kan lukkes luft ud, og har
medlemmerne ikke allerede de muligheder.
Efter en meget grundig drøftelse af fordele og ulemper var bestyrelsen delt på spørgsmålet om oprettelse
af en Facebook-gruppe og traf ikke beslutning herom.
Ad 4) Skal de traditionsbundne medlemsaktiviteter gentænkes?
Der var enighed om, at succeskriteriet for en medlemsaktivitet var antallet af medlemmer, som deltog.
Med det som udgangspunkt kunne det konstateres, at en sommeraktivitet i den form, som vi havde i

forbindelse med seneste jubilæum samt måneskinsbadningen i vintersæsonen har medlemmernes brede
interesse. Det samme gælder den relativt nye intro-aften for nye medlemmer.
Standerhejsning- og strygning blev fremhævet som aktiviteter, hvor situationen var omvendt, idet
fremmødet var stærkt begrænset og de sidste par år kun har omfattet 20-40 medlemmer. Desuden
markerer disse aktiviteter afgrænsningen af den offentlige adgang snarere end noget medlemsorienteret.
Seneste medlemsaften med orkester og dans var også en begrænset succes til dels på grund af vejret, og
børnebørnsdagen havde der heller ikke været opbakning til.
Der var enighed om at afskaffe standerhejsning og –strygning samt børnebørnsdagen. Som noget nyt
indføres en sommeraktivitet efter samme model, som seneste jubilæum med lounge-musik etc. fælles for
medlemmer og sommergæster og en varighed på nogle timer med start ved 16-tiden. Første gang kunne
være torsdag den 31. august 2017. Endvidere gennemføres yderligere en aften med måneskinsbadning,
hvor også sommermedlemmer kan deltage. Det bliver første gang 1. oktober med start noget senere end
vanlig, så månen kan ses på en tilpas mørk baggrund. Vi holder lågen åben, så også interesserede
sommermedlemmer kan komme ind.
Ad 5) Er antallet af medlemmer passende i forhold til Søbadets kapacitet?
Medlemstallet er nogenlunde uændret i forhold til sidste år, men ventelisten er vokset, og har nu passeret
1600 personer. Det er stadig kun 70 % af medlemmerne, som over en 12-måneders periode har besøgt
Søbadet, og 40-45 % i en given måned i vinterperioden. Både hverdage og i weekender er det tidsrummet
kl. 8-9, hvor kapaciteten udnyttes mest. I yderperioderne, specielt aftener fra kl. 19, er der fortsat meget få
besøgende også i weekender.
På den baggrund forventedes et optag fra ventelisten næste år at blive på 200-250, mens optaget til vinter
heltid fortsat vil svare til det antal heltidsmedlemmer, hvis medlemskab ophører. I det skønnede optag fra
ventelisten er ikke inkluderet eventuel effekt af det nye havbad på Skovshoved Havn, som åbner primo
2017.
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund at øge antallet af gæstekoder pr. ventelisteregistreret til 10, og
at man skulle udvide adgangsperioden med en time (nu kl. 19-22) på hverdage og åbne for adgang også
weekender kl. 19-22. Endvidere bad bestyrelsen om, at der fortsat kommunikeres til ventelistegruppen et
par gange om året.
Endelig besluttede bestyrelsen at give bedsteforældre adgang til at medbringe børnebørn i barnevogn på
hverdage mellem kl. 11 og 15.
Ad 6) Skal der laves flere foranstaltninger mod hærværk?
I årets løb har bestyrelsen opgraderet overvågningen af Søbadet i aften- og nattetimerne gennem en aftale
med et vagtselskab, som også patruljerer strandene på Bellevue og Charlottenlund. Det havde haft en
positiv effekt, idet der ikke har været konstateret hærværk, siden de startede. Det fortsætter derfor i 2017.
Mulighederne for videoovervågning blev drøftet igen, men der er fortsat klare restriktioner for anvendelsen
fra myndighedernes side. Derfor – og af hensyn til medlemmerne - ville bestyrelsen ikke p.t. gå videre ad
den vej.
Ad 7) Møder i 2017
Bestyrelsesmøderne i 2017 var fastlagt til og med generalforsamlingen, som i 2017 finder sted 21. marts fra
kl. 19.30 på Gentofte Rådhus. Et eventuelt konstituerende møde efter generalforsamlingen vil blive afholdt
24. marts kl. 8 i bademesterhuset på Søbadet.

Ad 8) Eventuelt
Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at flytte hjertestarteren udenfor lågen, så alle havde fri adgang
til den i nødstilfælde. Da Søbadet ligger lidt af vejen i forhold til trafikken for andre end medlemmerne
kombineret med risikoen for hærværk eller benyttelse uden efterfølgende at orientere Søbadet, så nye
batterier kan isættes, blev det besluttet at foreslå cafe Jorden Rundt at opsætte en hjertestarter.
For referat
Niels Melbye

