Ad 2.

Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab

Søbadet 2018-19
Sommeren har været forrygende, Søbadet har fået en ny Vestbro, og der har været flere medlemmer og gæster på Søbadet end nogensinde. Målt på dette samt kiosksalget og ikke mindst fraværet af aggressive
storme, så har det været et rigtig godt år på Søbadet. I det følgende vil Bestyrelsen dele fakta og nogle af
højdepunkterne fra året.
Medlemsstatus, venteliste og gæster
Badekulturen generelt er i vækst i disse år, og der åbnes mange nye badeanstalter i København og omegn.
Det er dog fortsat meget eftertragtet at være medlem i Charlottenlund Søbad, og ventelisten vokser; ved
starten af 2019 var der 2.440 på ventelisten.
Vi øger stadigt medlemsantallet i et tempo, der tillader, at vi kan bibeholde søbadskulturen og lave de nødvendige udvidelser af vores fysiske rammer såsom etableringen af den nye Vestbro i 2018 (se separat punkt i
denne beretning).
Vi har således i 2018 øget medlemstallet med netto 108 medlemmer, og havde ved udgangen af året 3.787
voksne medlemmer fordelt på 2.779 helårsmedlemmer og 1.008 sommermedlemmer.
For at sikre en forsvarlig medlemstilgang har bestyrelsen besluttet kun at optage 200 nye medlemmer i
2019. Sammen med den begrænsede afgang betyder det, at der er 12-14 års ventetid for at blive medlem af
Søbadet.
Muligheden for at gæste Søbadet som ventelistemedlem på de tidspunkter, hvor der er relativt få medlemmer på Søbadet, bliver benyttet af ca. 5 om dagen. Herudover har vores medlemmer i gennemsnit haft 6 gæster om dagen. Dvs. i løbet af året har vi i alt haft besøg af 3.000 gæster.
En oversigt over udviklingen i medlemstallet 2010 – 2019 ses her:
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Sommeren
Mange af gæsterne besøgte os selvfølgelig henover sommeren. Og hvilken sommer. Der har ikke været en
juli måned med så mange soltimer siden 1920, og der har været rigtig mange tropedøgn.
Vi skønner at have haft ca. 50.000 besøg (gæster plus medlemmer) henover sommersæsonen, hvilket svarer
til godt 500 besøg pr. dag i gennemsnit. Intet under, at der var meget travlt på Søbadet.
Foreningen ændrer lidt karakter, når der er åbnes for offentligheden om sommeren, og det har sine bagsider, men også sine fordele – dels ved at vi deler vores sted med vores omverden, men selvfølgelig også i
form af øget billetsalg og omsætning i kiosken. Udviklingen i salg ses i figuren nedenfor.
I løbet af sommermånederne solgte vi badebilletter og sæsonkort til det offentlige publikum for 548.000 kr.,
og vi omsatte for ca. 450.000 kr. i kiosken.
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De travle sommerdage blev håndteret på bedste vis af det entusiastiske hold af unge bademestre og kioskmedarbejdere under ledelse af Niels Melbye. Tak til Niels og det dygtige og fleksible hold.
Sommersæsonen sluttede med en herlig sommerfest den 23. august. Et vellykket arrangement, der heldigvis
fandt sted på en af sommerens mange skønne aftener.
Udvidelse af Vestbroen
Det har været et stort ønske for mange medlemmer at kunne forbedre de fysiske rammer, så der er bedre
plads til sol og læ. Bestyrelsen besluttede derfor i 2017 at søge Kommunen og Kystdirektoratet om tilladelse
til en udvidelse, og i starten af sommersæsonen kunne vi endelig lancere den 64 kvm. store udvidelse. Vestbroen blev officielt åbnet ved en ceremoni den 1. juni 2018, hvor Borgmester Hans Toft sagde et par ord og
klippede snoren. Siden har mange både gæster og medlemmer benyttet broen og udtrykt stor tilfredshed
med initiativet.
Vedligehold
Igen i år har Charlottenlund Søbad – et Søbad af træ - krævet meget vedligehold, både af selve anlægget og
af de umiddelbare omgivelser. Vi har haft både lav– og højvande, som er en vedvarende udfordring for Søbadet. I foråret blev alle hvide flader malet, så Søbadet stod flot til sommersæsonen. Senest er de sidste gamle
gulvbrædder på den sydlige del af damebrodækket og noget af herrebrodækket blevet udskiftet. Lige før jul
fik vi opgraderet dametoilettet på fællesbadet til vintertoilet, så der nu er to toiletter til rådighed for vinterbaderne. En stor tak til vedligeholdelsesmester Steffen Wolf, som passer så godt på Søbadet.
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Sand, tang og sten
Udover den årlige flytning af sand, der foretages for at undgå lejring af tang, blev stenmolerne mod nord og
syd genetableret i foråret 2018. Der blev lagt en del ekstra dæksten i 250-400 kg klassen, som blev blandet
med nye sten og med de op-grabbede sten for at sikre en homogen overflade, hvorefter der i 2019 nu kun
resterer en forstærkning af moleenderne. Arbejdet udføres iht rådgivning fra ingeniørfirmaet Niras.
Drift og personale
Den daglige drift og vedligeholdelse ligger godt og sikkert i hænderne på vores serviceansvarlige Niels Melbye, vinterbademester Kirsten Paulsen og vedligeholdsmester Steffen Wolf. De har alle været ansat på Søbadet i mange år og ønsker alle tre at fortsætte. Det er vi meget glade for; deres indsigt i Søbadets drift og
medlemmernes behov er uvurderlig og bidrager i høj grad til at gøre Søbadet til et så eftertragtet sted.
Søbadets ledelse
Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemmer og to suppleanter. Den konstituerede sig selv
umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og udvalgsformænd. Til forskel
fra de ansatte arbejder alle bestyrelsesmedlemmer ulønnet, men får dækket omkostninger. Både medlemmer og suppleanter lægger deres indsats for at hjælpe Søbadsfællesskabet til at fungere på bedste vis. De er
valgt for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består således nu af Lene Andersen, Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Lise
Bak, Jakob de la Cour, Peter Schnettler Kristensen og Karen Sophie Lerhard; de to sidstnævnte som arbejdende suppleanter. Vi har afholdt 5 møder og et strategiseminar, og vi har et velfungerende samarbejde
imellem møderne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle mine bestyrelseskolleger for deres store
indsats og kloge bidrag til foreningen. Alle nyheder og godkendte referater fra både bestyrelsesmøderne og
strategiseminaret er at finde på Søbadets hjemmeside.
Kommunikation og Facebook
Som en service til de af vores medlemmer der ønsker at kommunikere og holde sig orienteret indbyrdes har
vi valgt Facebook’s gruppeløsning som et relevant forum. I 2016 oprettede vi en lukket Facebook gruppe for
Søbadets medlemmer. Der er i 2018 kommet omkring 400 nye medlemmer til, og ved årets udgang er således 900 medlemmer (altså er en fjerdedel af Søbadets medlemmer) en del af denne Facebook gruppe.
Herudover sender Søbadets driftsleder Niels Melbye nyhedsbreve og ekstraordinære nyheder elektronisk ud
til de 93% af medlemmerne, der har opgivet mailadresser. Og så er der fortsat opslagstavlen på Søbadet,
som giver væsentlige meddelelser til alle.
Ikke-kerneaktiviteter og samarbejde med Gentofte Kommune
Bestyrelsen besvarer mange henvendelser om særlige spørgsmål og ønsker fra medlemmer, men også forespørgsler udefra om f.eks. reklame-, film- og foto-optagelser til livsstilsindslag, nysgerrighedsbesøg af diverse
grupper eller ønsker om yoga, gymnastik, meditation, saunagus og salg af diverse produkter. Charlottenlund
Søbad ønsker at bevare det eksisterende værdigrundlag og fastholde den attraktive ro og kultur på Søbadet.
Derfor siger vi i praksis nej til alle den slags forespørgsler.
En af undtagelserne har været, at vi de sidste par år har sagt ja til, at Gentofte Kommune har afholdt et arrangement på Gentofte-natten i september, hvor Søbadet var rammen for opvisning af bademoden gennem
mere end 100 år, Kaptajn Jespersen inspireret stavgymnastik, anekdoter fra Søbadet mm. Arrangementet er
generelt velbesøgt, og i 2018 deltog ca. 300 medlemmer og gæster.
Bestyrelsesformanden havde desuden kontakt med Gentofte Kommune i forbindelse med godkendelsen og
åbningen af Vestbroen, ligesom der har været drøftelser om et muligt krav om fremover at have livredder på
Søbadet i sommersæsonen med henvisning til en bekendtgørelse fra 2008.

3

Samarbejdet med Gentofte Kommune er godt og kommunen værdsætter, at Charlottenlund Søbad som privat forening varetager en semi-offentlig opgave, som det er at drive et søbad.
Stille eller stille samtale i saunaen
Vi har fået talrige henvendelser fra medlemmer, der ønsker mere stilhed i saunaen. Derfor besluttede Bestyrelsen at indføre en 2 måneders stille sauna forsøgsinitiativ mandag og torsdag aften med start den 8. januar.
Halvvejs i forsøgsperioden kan vi konstatere, at initiativet ikke har resulteret i en mærkbar forøgelse af besøgende i saunaen, hvilket i sidste ende må være målet, og på den baggrund har Bestyrelsen besluttet af slutte
forsøget.
Bestyrelsen vil ikke desto mindre endnu engang opfordre til at respektere medlemmers behov for stilhed i
saunaen. Det betyder, at samtaler skal være afdæmpede og med hensyntagen til saunaens øvrige gæster,
der kan føle sig stødte eller bare forstyrrede af at overhøre samtaler om diverse anliggender i det intime
rum, som en sauna er for nogen.
Forsøgsinitiativer
Der har været en del diskussion af stille sauna forsøgsinitiativet, og nogle medlemmer har ment, at et sådant
initiativ skal tages på baggrund af en Generalforsamlingsbeslutning.
Bestyrelsens holdning er her, at det vil forsinke beslutninger, der kan være til gavn for alle eller størstedelen
af Søbadets medlemmer, unødigt, hvis alle mindre, tidsbegrænsede forsøg skal godkendes på Generalforsamlinger.
Bestyrelsen ser det derfor fortsat som dens opgave at igangsætte initiativer i den omtalte størrelsesorden
fra tid til anden, hvis bestyrelsen ser en potentiel gevinst i at afprøve nogle nye ting, der kan gavne Søbadets
medlemmer.
Foto på Søbadet
Bestyrelsen besluttede i maj måned at nuancere fotoforbuddet. I praksis har Søbadet gennem flere år tilladt
fotografering af Søbadet, f.eks. situationsbilleder i forbindelse med arrangementer og fotos af den omkringliggende natur, når der ikke har været badende. Vi ser den slags fotos som harmløse. For at bringe regelsættet er i overensstemmelse med denne praksis og med tiden generelt er formuleringen nu, at det er ikke tilladt at fotografere andre badende.
Det er altså hverken tilladt at tage billeder med andre badende som primært motiv eller med andre badende
i ”periferien” af fotoet.
Kommunikation på skilte på Søbadet, på hjemmesiden og andet præsentationsmateriale er justeret tilsvarende.
Det er Bestyrelsens opfattelse, at der er en gensidig forståelse blandt både medlemmer og gæster om, at der
ikke er nogen på Søbadet, der skal føle sig utrygge ved, at der bliver fotograferet.
Værdier og strategi for 2018-20
Den grønne, bæredygtige strategi for Charlottenlund Søbad fastholdes, og i år valgte Bestyrelsen at få foretaget en grundig gennemgang af Søbadets energiforbrug med henblik på at afklare mulig minimering i forhold til miljø, bæredygtighed og omkostninger. Som optakt til vores årlige strategiseminar blev Søbadet derfor grundigt gennemgået af energirådgiver Christian Lundstrøm fra SWECO. Undersøgelsen konkluderer, at
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de tiltag Søbadet havde sat i værk siden energigennemgangen i 2013 alle er tiltag, der bringer Søbadet i den
rette, miljørigtige retning.
Forhold der skal tages højde for ved en eventuel fremtidig solcelle-investering er, 1) at et solcelleanlæg er en
stor investering, der først vil være tilbagebetalt efter ca. 17 år, og 2) at prisen på videresalg til el-nettet skal
indgå i beregningerne, da størstedelen af solcellernes energiproduktion (af gode grunde) sker om sommeren, hvor elforbruget på Søbadet er mindst.
Den overordnede konklusion af energigennemgangen er, at Søbadet har det energiforbrug, der kan forventes af en badeanstalt med sauna, der er åben 9 ud af 12 måneder om året. Vores fokus er dog også fremover
på at forfølge og når relevant at investere i bæredygtige tiltag.
De øvrige fokuspunkter i strategien for 2018-20 går i korte træk ud på at sikre en forsvarlig medlemstilgang i
forhold til kapacitet, et højt niveau for vedligehold, brug af Facebook til at forbedre kommunikationen med
og mellem vores medlemmer og en lav risiko i forvaltningen af egenkapital, investeringspolitik og årsomsætning, så Søbadet fortsat er sikret en god økonomi.
Regnskabet
Driftsresultatet for 2018 viser et overskud på 252.000 kr. og egenkapitalen er ved udgangen af 2018 på 5,9
mio. kr.

Ad 3. Fremsatte forslag
Pia Rubin:

Philipp
Skafte-Holm:
Elisabeth
Winther:
Birgitte
Possing:
Bjarne
Hallander:

Etablering af endnu en sauna. Der etableres endnu en sauna hvor de nye behov som stille tid
og måske andre behov som saunagus, børnebadning eller andet kan veksles tidsmæssigt, og
at den aktuelle sauna fortsætter som nu med hyggelig dæmpet snak og fællesskab.
At der bygges en måske to saunaer mere på Søbadet. En stille sauna, en samtale sauna og
måske en til de, der bare vil en tur på søbadet og se, hvad der sker.
En sauna for kvinder og en sauna for mænd.

At det foto-forbud, der i flere årtier har været gældende på Søbadet, opretholdes, og at alle
medlemmer og gæster via skiltning mindes herom.
Forslag om at der oprettes et debatforum (en blog) for medlemmer på foreningens hjemmeside.

Alle forslag findes i fuld længde som bilag til beretningen.

Ad 4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter og entré for budgetåret.
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter er uændrede, og at billetprisen for voksne i 2019 ændres fra 20 til 30
kr. Priserne er således:
Voksne sommer
Voksne deltid vinter
Voksne heltid

1.5.19 - 30.9.19
1.5.19 - 30.4.20
1.5.19 - 30.4.20

400,700,800,5

Ventelistegebyr
Gæstebilletter
Voksne sommer sæsonkort
Børn sommer sæsonkort
Entré voksne sommersæson
Entré børn sommersæson

Ad 5.

150,50,1.6.19 - 31.8.19
1.6.19 - 31.8.19

250,200,30,20,-

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Lene Andersen, nuværende formand er ikke på valg
Bent Jørgensen, nuværende næstformand er ikke på valg
Lise Bak, nuværende bestyrelsesmedlem er ikke på valg
Ole Bjarrum, nuværende kasserer er på valg og genopstiller til bestyrelsen
Jakob de la Cour, nuværende bestyrelsesmedlem fratræder
Peter Schnettler Kristensen, nuværende suppleant er på valg og genopstiller
Karen Sophie Lerhard, nuværende suppleant er ikke på valg
Bestyrelsen indstiller at:
Ole Bjarrum genvælges til bestyrelsen
Peter Schnettler Kristensen vælges som nyt medlem af bestyrelsen
Stillingen som ny bestyrelsessuppleant er vakant, og interesserede kandidater er velkomne til at henvende
sig til formanden.

Ad 6. Valg af revisor
Mona Blønd, Partner og Statsautoriseret Revisor fra Ernst & Young er ikke på valg.

Ad 7. Evt.
Kalender for 2019:
Velkomst til nye medlemmer 25. april 2019
Seneste rettidige indbetaling af kontingent 1. maj 2019
Åbning for offentligheden 1. juni-31. august 2019
Arrangement under Gentofte Kulturuge
Sommerfest 22. august 2019
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Bilag til formandens skriftlige beretning
-Modtagne forslag i deres helhed

Pia Rubin:
På baggrund af forsøgsordningen med stilletid i saunaen vil jeg foreslå følgende: I så stor en forening som
vores er det naturligt at der er forskellige behov som støder mod hinanden. Det foreslåes derfor at man arbejder for at der etableres endnu en sauna hvor de nye behov som stilletid og måske andre behov som saunagus, børnebadning eller andet kan veksles tidsmæssigt og at den aktuelle sauna fortsætter som nu med
hyggelig dæmpet snak og fællesskab.
Philipp Skafte-Holm:
Som medlem gennem mange mange år glæder det mig at der nu er glade medlemmer i saunaen nærmest på
alle tidspunkter i åbningstiden.
Jeg mærker at med nye medlemmer følger nye strømninger. Dette har medført diskussion om hvor meget
man må tale sammen i saunaen - helt tilfredse kan nok ikke alle blive med reglerne.
Derfor vil jeg foreslå at der bygges en måske to saunaer mere på Søbadet. En stille sauna – En samtale sauna
og måske en til de der bare vil en tur på søbadet og se hvad der sker.
Som sidegevinst vil en sauna mere kunne åbne for flere medlemmer uden at der kommer kø nogen steder. I
den tid hvor saunaen er åben er der igen parkeringsproblemer.
Med en eller to saunaer mere kan vi glæde os over at hele søbadet så kan bruges i vinterhalvåret.
Elisabeth Winther:
Vil gerne foreslå en sauna for kvinder og en sauna for mænd.
Birgitte Possing:
Forslag: At det foto-forbud, der i flere årtier har været gældende på Søbadet, opretholdes, og at alle medlemmer og gæster via skiltning mindes herom.
Begrundelse: I de næsten 35 år, Charlottenlund Søbad har eksisteret som privat forening, har det ikke været
tilladt at fotografere på Søbadet. Hverken for private medlemmer, gæster eller for professionelle fotografer.
Den regel har været en af de faste grundværdier, som generalforsamlingen har vedtaget op til flere gange.
Årsagen er den enkle, at Søbadet er et fristed, hvor medlemmerne trygt kan færdes uden tøj eller blot iført
badetøj og/eller håndklæde udenrisiko for at blive eksponeret andre steder.
I dag har alle en mobiltelefon. Mange tager billeder hvor som helst og i hvilke som helst situationer. Nogle
lægger disse fotos ud på de sociale medier. Desværre også fra Søbadet. Det har angiveligt fået bestyrelsen til
på sit møde i maj 2018 at “nuancere” fotoforbuddet, så det nu blot understreges, at det “ikke er tilladt at
fotografere andre badende”. Underforstået, at man gerne må fotografere fra og på Søbadet. Men dén bestyrelsesbeslutning er et brud på Søbadets værdier og adfærdsregler, som senest blev bekræftet på generalforsamlingen i 2014. Her hedder det under værdien ‘hensynsfuldhed’: “Vi fotograferer selvfølgelig heller ikke på
Søbadet”.
Uanset om man hævder blot at fotografere solopgange og hav, kan ingen kontrollere, om man fotograferer
mennesker og motiver, som kan bruges i grænseoverskridende øjemed. Søbadets mange medlemmer omfatter børn og voksne, alle slags mennesker, ukendte så vel som offentligt kendte personer. Alle ønsker pri-
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vatlivets fred. Fotoforbud er af samme grund også gældende i svømmehaller og de dertil indrettede omklædningsrum. Senest er det ved at blive gængs praksis at fjerne mobiler fra skolernes omklædningsrum. De
nævnte steder tager man også hensyn til at overholde den persondatalov, der trådte i kraft i maj 2018.
Det bør man også på Charlottenlund Søbad. Derfor dette forslag om, at Søbadets frihed fra foto opretholdes.
Fotos af hav, solopgang og blæsende bølger kan tages fra stranden.
Bjarne Hallander:
Samtale eller ”vonhørensagen”: Man kan diskutere, om vi bør have et diskussionsforum tilknyttet Søbadet.
Nogle mener, at det blot er et arnested for kværulanteri, mens andre vil mene, at det er et demokratisk element imellem generalforsamlingerne.
Der går rygter om, at vi allerede har et sådant sted, og at det har været der i flere år. En facebook –gruppe,
hvor nu ¼ af vore medlemmer er tilknyttet – svarende måske til halvdelen eller flere af vore mere aktive
medlemmer (?). Det synes jeg er et stort problem. Der går rygter om nogle heftige diskussioner i år på dette
sted. Godt eller skidt? Svært at mene noget om, når man som ikke-medlem af Facebook ikke har adgang til
denne debatside. Hvad nu hvis der næste år kommer nogle væsentlige og vigtige diskussioner dette sted om
Søbadets fremtid, profil eller andet? Skal vi så alle føle os tvunget til at være medlem af Facebook for at
være opdateret? Det virker helt forkert.
Vi har masser af ældre medlemmer, der ikke ville drømme om at lave en profil på Facebook. Og vi har
masser af andre medlemmer, der af den ene eller den anden grund ikke ønsker at have en profil på Facebook. Men hvis nu en væsentlig diskussion kører derinde – gennem måneder – så er man da bagefter på point– hvis dette pludselig er baggrund for et forslag på generalforsamlingen. Man bliver både nysgerrig efter
at vide, hvad der siges for og imod – og man kan kun kvalificere sig til beslutningstagen – ved at lære af de
der fremførte argumenter for og imod et eller andet emne.
Det er min fornemmelse (jeg ved det ikke), at bestyrelsen mener, at alt væsentlig kan foregå på generalforsamlingen – samt ved bestyrelsen imellem disse. Mens andre vil mene, at det er godt med indspark ind imellem og at alt ikke behøver at foregå via bestyrelsen.
For det sidste taler, at vi er et hav af forskellige sub-kulturer her i denne meget store forening – og som ikke
nødvendigvis overlapper særligt meget – og at det derfor er smart med nogle udvekslinger på tværs af grupperne. Jeg tænker her på grupper som: Morgenbadere, soldyrkere, weekend-badere, aftenbadere, sommerfolk på kønsopdelt afdeling eller fællesafd. Samt mangeårige modne medlemmer og helt nye og unge medlemmer, osv. osv
Har et diskussionsforum flest bagdele eller fordele? Det kan diskuteres. Men jeg konstaterer bare, at vi allerede har et – og at vi er mange, der ikke kan eller ønsker at være medlem der. Vi er alle medlemmer af Søbadet – og da det mere uofficielle debatforum på Facebook har grebet om sig – og kunne frygtes at fortsætte
hermed – er det på tide, at debatten tages tilbage til foreningen, således at alle kan orientere sig om væsentlige såvel som mindre væsentlige indlæg.
Foregår debatten her og ikke på facebook – har det også den fordel, at bestyrelsen kan gribe ind – hvis noget
udvikler sig i en ubehagelig og uvenskabelig retning. At dømme efter rygterne – var der netop brug for en
sådan ”Moderator” på Facebook-gruppen i år – hvor diskussionerne skulle have udviklet sig lidt for voldsomt
efter manges mening.
Jeg foreslår derfor, at bestyrelsen får lavet denne lille tekniske facilitet på vor hjemmeside – som et debatforum udgør. Der skal selvfølgelig kun være adgang hertil for medlemmer – altså os.;-).

8

