Bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 10. september 2017

Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler
Kristensen (PSK), Suzanne Danneskiold Lassen (SDL) og Niels Melbye (NM) som referent. Karsten Ravn (KR)
deltog under dagsordenens punkt 2
Afbud: Jakob de la Cour
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Godkendelse af dagsorden
Oplæg til udvidelse af vestbroen (KR)
Situationsbeskrivelse fra driften (NM)
Rundvisning på Bjerreds Saltsjöbad
Orientering fra udvalgene om status og nye tiltag
Forslag til emner for strategiseminaret 20. november 2017
Eventuelt

Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Ad 2 - Oplæg til udvidelse af vestbroen
Med henblik på at kunne tilbyde medlemmerne et areal på Søbadet, som beskytter for vind fra syd og
sydøst, havde bestyrelsen bedt KR præsentere et forslag til udvidelse af vestbroen. Forslaget indebærer en
forlængelse mod nord af den nuværende gangbro til herre- og damebad i form af en 4 meter bred bro i
damebadets bredde. Der var stor tilfredshed med oplægget, og det blev besluttet at søge kommunal
godkendelse til projektet i den viste form. Såfremt det godkendes, vil forslaget blive præsenteret til
godkendelse på den kommende generalforsamling sammen med et forslag om at udvide fællesbadets bro
mellem carporten og saunaen, så der også her bliver mere plads og bedre mulighed for at finde læ for
vinden. KR blev anmodet om at udarbejde en skitse også til dette forslag.
Ad 3 - Situationsbeskrivelse fra driften (NM)
NM orienterede om sommersæsonens forløb. Salget af sæsonkort og billetter har været rekordlavt og det
har selvsagt også haft afsmitning på kiosksalget. Stor tilfredshed med sommerpersonalet og deres indsats.
Sommerfesten i august forløb meget fint med mange positive reaktioner fra medlemmerne til følge.
Søbadet har besluttet på opfordring fra Gentofte Kommune at være et af tilbuddene under Gentofte
Kulturnat 29. september.
Ad 4 - Rundvisning på Bjerreds Saltsjöbad
Mødet var henlagt til Bjerreds Saltsjöbad lige nord for Malmö for om muligt at hente inspiration til gavn for
Søbadet. Badet er, som vores Søbad, foreningsdrevet og anlægget er udsat for de samme vejrmæssige
udfordringer, da det er placeret for enden af en gangbro 400 meter ud i Øresund.
Ad 5 - Orientering fra udvalgene om status og nye tiltag

Vedligeholdelsesudvalget: BJ og PSK præsenterede et 5 års budget for vedligeholdelses – og
investeringsopgaver på Søbadet. Samlet ligger der opgaver i niveauet på 1-1,2 mill. dkk pr år. Behovet
bliver løbende vurderet og opgaverne igangsættes under hensyntagen til Søbadets økonomi.
Specielt blev drøftet behovet for at genskabe den oprindelige stensætning, da de manglende ca. 500
kubikmeter sten indebærer en risiko for Søbadet ved ekstreme vejrsituationer. BJ/PSK undersøger forinden
igangsætning økonomien ved henholdsvis at benytte overskydende sten fra havneudvidelsen i Skovshoved
og gennemføre arbejdet i år eller kombinere arbejdet med sandfjerningen sidst på foråret næste år.
Kommunikationsudvalget: Bestyrelsen besluttede at igangsætte en Facebook-gruppe kun for medlemmer
af Charlottenlund Søbad og kommunikere dette til medlemmerne i førstkommende nyhedsbrev. Erfaringen
med brug af Mediet vil indgå i overvejelserne om kommunikationsstrategi på strategimøde til november.
Økonomiudvalget: OB gennemgik resultatet for perioden 1. januar til 31. august. Indtægtssiden er selvsagt
påvirket af den dårlige sommersæson, men OB forventer trods dette, at det budgetterede resultat for året
realiseres.
Ad 6 - Forslag til emner for strategiseminaret 20. november 2017
LA og BJ udarbejder et oplæg til strategimødet i november. LB og SDL supplerer med et oplæg vedrørende
kommunikation.
Ad 7 – Eventuelt
Den PC, som brød ned tidligere på året, er nu repareret og NM undersøger, om den kan anvendes som
reserve (køre parallelt), så effekten af et eventuelt senere nedbrud ikke får betydning. Det er specielt
adgangssystemet, som kunne blive berørt. Gennemføres, hvis omkostningen er rimelig.
For referat
Niels Melbye

