Bestyrelsesmøde 11. september 2018
Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Jakob de la Cour (JC) og Niels Melbye (NM)
som referent
Afbud: Ole Bjarrum, Peter Schnettler, Karen Sophie Lerhard
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Situationsbeskrivelse fra driften, herunder sommersæson og sikkerhedsvurdering
3. Orientering fra udvalgene om status og nye tiltag
4. Forslag til emner for strategiseminaret 18. november
5. Eventuelt – herunder forslag fra generalforsamling
Ad 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2 – Situationsbeskrivelse fra driften
Sommersæsonen er forløbet meget tilfredsstillende med mange gæster og god omsætning i kiosken. I
forhold til 2017 har billetsalget været mere end 3-doblet og salget af sæsonkort fordoblet. Økonomisk har
sommersæsonen således i år givet et meget flot bidrag til Søbadets drift. Sommerpersonalet har ydet en
rigtig god indsats, både med rengøring og servicering af medlemmer og gæster. Kiosken var frem til starten
af juli generet af en ustabil internet-forbindelse og fra juli og frem problemer med at få leveret is i de
ønskede mængder.
På baggrund af forslag fra medlemmer blev det besluttet, at toiletter fremover skal rengøres flere gange
daglig, når der er mange besøgende, uagtet at det vil øge personaleudgifterne. Endvidere skal der findes en
løsning, så risikoen for at glide på de hvide striber ud for toilet/bad/omklædning herre- og damebad
minimeres. Endelig blev det besluttet, at NM og Steffen Wolf (SW) undersøger mulighederne for en
alternativ placering af ”hundeparkeringen” ved indgangen.
LA og NM har haft møde med Gentofte Kommune om eventuel anvendelse af livreddere i perioden med
offentlig adgang med baggrund i en bekendtgørelse fra 2008. Kommunen ville kigge nærmere på reglerne i
samråd med Nordsjællands Politi og vende tilbage til Søbadet, når der er en afklaring.
Ad 3 – Orientering fra udvalgene om status og nye tiltag
Vedligeholdelse:
BJ informerede om, at planen for vedligeholdelsesarbejder i 2019 fremlægges på strategiseminaret i
november. Forventningerne til årets driftsresultat betyder, at der vil være arbejder, som med fordel kan
rykkes til 2018. Derudover var bestyrelsen enige om, at skiltningen om forbud mod mobiltelefoni og regler
for fotografering skal fremgå meget tydeligere, end det er tilfældet i dag. Endelig blev det besluttet, at SW
og NM undersøger mulighederne for ekstra pladser til opbevaring af de blå poser.
Kommunikation:
LB orienterede om, at kommunikationen imellem medlemmerne på Facebook-gruppen fungerer efter
hensigten, og at gruppen nu har godt 800 medlemmer. Forslaget til ny struktur på foreningens hjemmeside
var blevet revideret og vil blive sendt til bestyrelse og administration. Der stræbes efter at lancere den nye
struktur pr. 1. marts 2019. Der er ligeledes arbejdet på en ny velkomstbrochure, og LB kontakter trykkeriet

med henblik på at få den produceret i 2018. Fremadrettet skal der ske en gennemgang af standard
mailteksterne i medlemssystemet, fx mailen med angivelse af en købt gæstekode.
Økonomi:
Sammenholdt med samme tidspunkt sidste år ligger indtægterne knap 25 % højere og allerede nu klart
over budgettet for året. På udgiftssiden er resultatet på niveau med samme tidspunkt sidste år.
Ad 4 – Forslag til strategiseminar
LA konstaterede, at der var leveret på alle elementer i den vedtagne strategi. Det blev foreslået og
vedtaget, at seminaret denne gang fokuserede på CO2-reducerende tiltag. Med udgangspunkt i 2013energirapporten fra Gentofte Kommune vil LA tage kontakt til eksperter på området for at få input til dette
emne.
Ad 5 – Eventuelt
Bestyrelsen drøftede valg af eksterne bidragydere til generalforsamlingens forløb. BJ og NM løber med de
afledte opgaver.
Bestyrelsen fastholdt, at spørgsmålet om bedre facilitering af passagen af Strandvejen fra Jorden Rundt til
Søbadet måtte være et anliggende mellem forslagsstilleren og Gentofte Kommune.
Medlemmer, som vil medtage børnebørn, henvises til at benytte gæstekode i de perioder, hvor der er
adgang for børn på Søbadet.
For referat Niels Melbye

