Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 15. januar 2019
Deltagere: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler
Kristensen (PSK), statsaut. revisor Mona Blønd (MB) (under dagsordenens punkt 2) og Niels Melbye (NM)
som referent. Forhindret: Jakob de la Cour og Karen Sophie Lerhard.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Regnskab 2018 og budget for 2019
3. Planlægning af generalforsamling, herunder indkomne forslag
4. Resultat af stillesauna-forsøget
5. Kommunikation af fotoregler
6. Fastlæggelse af årskalender for bestyrelsen
7. Eventuelt
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt og LA bød velkommen til Mona Blønd.
Ad 2) Regnskab 2018 og budget for 2019
MB gennemgik udkastet til foreningens regnskab for 2018, og der blev spurgt ind til de forskellige poster.
Efter gennemgangen blev regnskabet godkendt.
Herefter blev budgettet for 2019 behandlet. På forslag fra medlemmer blev det besluttet dels at male
omklædningsrummene på fællesbadet hvide indvendig (som toiletterne), dels at øge rengøringen af
omklædningsrum og toiletter, så rengøringen omfatter alle hverdage og en gang i weekenden. Udgifterne
hertil blev indlagt i budgettet, som herefter blev godkendt.
Ad 3) Planlægning af generalforsamling, herunder indkomne forslag
Bestyrelsen gennemgik og kommenterede LA’s udkast til skriftlig beretning. Med et par enkelte tilføjelser
blev beretningen godkendt.
Bestyrelsen har modtaget flere forslag om en ekstra sauna, et om tilbagevenden til oprindeligt totale
fotoforbud og et om etablering af en blog i tilslutning til foreningens hjemmeside, som alternativ til
Facebook-gruppen. Forslagene blev grundigt drøftet. Det blev besluttet, at alle forslag skulle vedlægges i
deres helhed som bilag til beretningen.
På generalforsamlingen ville LA opfordre til at forslag vedrørende den daglige drift blev sendt løbende til
bestyrelsen, da det er uhensigtsmæssigt, at senere behov for justeringer skal passere en generalforsamling,
inden de kan implementeres.
Ad 4) Resultat af stillesauna-forsøget
Bestyrelsen kunne konstatere, at stillesaunaen hidtil ikke havde været det store tilløbsstykke. Bestyrelsen
vil orientere nærmere herom på generalforsamlingen.
Ad 5) Kommunikation af fotoregler
NM kunne oplyse, at skiltningen på Søbadet som aftalt er tilpasset moderationen af fotoforbuddet.
Ad 6) Fastlæggelse af årskalender for bestyrelsen
Der blev aftalt datoer for bestyrelsens møder resten af 2019. Herunder blev det aftalt, at bestyrelsens
konstituerende møde skulle være fredag, den 22. marts kl. 8 på Søbadet.

Ad 7) Eventuelt
Ingen bemærkninger.

