Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 23. marts 2019
Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler
Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL) og Peter Kragh Halling (PKH) samt serviceansvarlig Niels
Melbye (NM) som referent.
Dagsorden:

1) Konstituering af bestyrelsen
2) Eventuelt
Ad 1) Konstituering af bestyrelsen
LA bød velkommen til PKH, som den nyvalgte suppleant til bestyrelsen og foreslog en præsentationsrunde.
Herefter blev det foreslået, at LA skulle fortsætte som formand, hvilket LA accepterede. Der var også accept
af, at BJ fortsatte som næstformand og OB fortsatte som kasserer. PSK overtager Jakob de la Cours plads,
som menigt bestyrelsesmedlem. Herefter konstituerede bestyrelsen sig med LA som formand, BJ som
næstformand og OB som kasserer.
Bemandingen af de stående udvalg vil LA drøfte med de enkelte i den kommende tid, så Søbadet
fremadrettet får mest mulig glæde af kompetencerne i bestyrelsen, og så mulige afløsere for centrale
poster er tænkt ind.
Ad 2) Eventuelt
Bestyrelsen var overordnet meget tilfreds med forløbet af generalforsamlingen og den positive debat. Der
var udpeget en ny dirigent, Ole Borch, som styrede forløbet og debatten godt. Enkelte praktiske detaljer
skal dog rettes til med henblik på næste års generalforsamling. Der var enighed om, at kvaliteten af den
efterfølgende buffet var rigtig god og et væsentligt løft i forhold til sidste år.
Selvom de ca. 180 fremmødte medlemmer udgjorde en pæn stigning i forhold til sidste års
generalforsamling, så bestyrelsen gerne en endnu større deltagelse.
LA opfordrede på generalforsamlingen til, at medlemmerne løbende går i dialog med bestyrelsen, idet
mange mindre principielle ting kunne afklares uden at involvere en generalforsamling. Bestyrelsen
besluttede også at tage diskussionen af et relevant debatforum op til afklaring på næste ordinære
bestyrelsesmøde.
Det blev besluttet, at den timebaserede oversigt over antal fremmødte på Søbadet i vintersæsonen skal
sættes op på Søbadets opslagstavle (som supplement til placeringen på Søbadets hjemmeside). Det giver
de medlemmer, som måtte ønske det, mulighed for at undgå at komme i de mest besøgte tidsrum.
For referat Niels Melbye

