Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 2. maj 2018
Til stede: Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Jakob de la Cour, Lise Bak, Peter Schnettler, Karen Sophie Lerhard
(ref.) og Lene Andersen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Kommunikationsinitiativer og planer
Vestbroen projektplan
Fotografering på Søbadet
Investeringspolitik
Sommerfesten
Organisation
Eventuelt – herunder forslag fra generalforsamling
Kommende møder

Lene fortalte, inden vi tog fat på dagsordenen, om et meget positivt møde med borgmesteren (Lene og
Bent deltog) – Hans Toft var særdeles velorienteret, proaktiv og brugte god tid på mødet. Kommunens
mulige involvering i tangfjerning blev drøftet. Bestyrelsen kommer med dokumentation omkring
tangfjerning (Ole) – Vi leverer en lille projektbeskrivelse (Ole) til kommunen.
Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2) Kommunikationsinitiativer:
Brochuren er på plads og der arbejdes med strukturen på websitet, så de 2 hænger sammen. Vi kører med
de billeder, der tidligere er besluttet i brochuren. Strukturen på hjemmesiden skal opdateres, så det er delt
op i vinter/sommer – i lighed med brochuren - så informationerne ikke gentages flere steder, og så de er
målrettede publikums behov; sommergæster/medlemmer. Bestyrelsen kommer med feed-back på
strukturen – Deadline 1. juni. Målet er, at den opdaterede hjemmeside skal være færdig før vintersæsonen
starter 1. september. Lise og KS tager fat i relevante parter omkring færdiggørelse, korrektur mm.
Lise og Karen Sophie overtager kommunikationen og poster for fremtiden på Søbadets facebookside – det
vil f.eks. være emner som den nye badebro, nye varer i kiosken, mm.
Ad 3) Vestbroen Projekt:
Tidsplanen og budgettet holder indtil videre.
Hans Toft kommer og klipper snoren 1. juni til åbningen af Vestbroen – og vi inviterer medlemmer på FB og
i nyhedsbrev. Niels står for det praktiske (Vin og Chips).
Ad 4) Fotografering på Søbadet:
Emmet blev drøftet indgående og bestyrelsen, da Bestyrelsen ønsker en nuancering af fotoforbuddet. Det
er nu besluttet, at på Søbadet er det ikke tilladt at fotografere andre badende. Informationen herom skal
kommunikeres tydeligt på skilte og på hjemmesiden.
Ad 5) Investeringspolitik:

Blev gennemgået. Konservativ politik bibeholdes, forsigtig og langsigtet strategi.
Ad 6) Sommerfesten:
Sommerfesten afholdes den 23. august – Og Peter og Karen Sophie udgør festudvalget.
Ad 7) Organisation:
Organisationen blev gennemgået og nuværende roller og ansvar bibeholdes.
Ad 8) Eventuelt – herunder forslag fra GF:
Ønske fra generalforsamlingen om særlig åbning af saunaen for teenagere blev drøftet. Det blev besluttet
at fastholde den nuværende adgang for børn/unge.
Ad 9) Kommende møder i 2018
27. maj:
1. juni:
8. juni:
21. juni:
23. aug:
11. sep:
18. nov:

Morgenmad med personalet på Søbadet
Åbning af den nye Vestbro
Gentofte Kulturuge
Bestyrelsesmøde og sommermiddag (Jakob)
Sommerfest for alle medlemmer
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde/strategiseminar

