Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 27. maj 2019
Til stede: Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), Karen
Sophie Lerhard (KSL) og Peter Kragh Halling (PKH) samt serviceansvarlig Niels Melbye (NM) som referent.
Steffen Wolf (SW) deltog under pkt. 3a.
Afbud: Ole Bjarrum (OB)
Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden
2) Meddelelser og indstillinger fra formanden og driften
3) Emner fra udvalgene til behandling/beslutning
4) Andre mulige digitale kommunikationsfora for medlemmer
5) Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Meddelelser og indstillinger fra formanden og driften
NM orienterede om at sommerpersonalet er på plads og klar til at betjene medlemmer og gæster. Som et
forsøg introducerer kiosken to nye is fra Kødbyens Is som supplement til udvalget fra Hansen Is og Frisko.
NM orienterede desuden om, at der henover 1. halvår havde været et stigende antal henvendelser fra
medlemmer om andres misbrug af nøglebrikken til fx at lukke flere ind på samme brik. Bestyrelsen bad NM
i et ekstraordinært nyhedsbrev, at informere om at misbrug af nøglebrik er uacceptabelt, og at
konsekvensen som minimum er en længerevarende karantæne og i særlig grove tilfælde eller
gentagelsestilfælde eksklusion, som det også fremgår af skiltet ved karrusellen.
Ad 3) Emner fra udvalgene til behandling/beslutning
a) Vedligehold
- SW orienterede om prisen på særlige sikkerhedsbokse til bærbare PC’er og tablets samt dimensionerne,
og at det var vanskeligt at finde plads. På den baggrund valgte bestyrelsen ikke at implementere opsætning
af sådanne bokse.
- Vedligeholdelsesudvalget havde endvidere indhentet tilbud på en mere funktionel og energibesparende
indretning, som SW præsenterede, af håndklæderummet. Den nye indretning ville reducere pladsen til blå
poser om sommeren, hvilket der i givet fald skal findes en løsning på. Bestyrelsen besluttede at vurdere
tiltaget i forhold til øvrige påtænkte opgaver i 2020 på et møde til efteråret.
- Der vil ikke blive gjort noget ved omklædningsrummene, før en generel renovering af rummene besluttes.
- Der har været flere henvendelser om at gulvet i saunaen er for varmt. SW fortalte, at gulvet er i aspetræ,
som ikke leder varme, men at vi har en relativ høj temperatur i saunaen sammenholdt med andre, hvilket
selvfølgelig spiller ind ved sammenligninger. SW undersøger løbende alternative materialer, og blev bedt
om at fortsætte hermed. En forespørgsel er endvidere sendt til foreningen af danske badeklubber.
- En badeklub i Sønderborg har tilbudt at sende orienterende materiale om deres løsning med solvarmere

på taget.
- På forespørgsel fortalte SW, at man på alle større opgaver indhenter tre tilbud.
b) Økonomi, investering og forsikring
NM havde udsendt en kommenteret oversigt over risici i forbindelse med anlægget. Det blev bemærket, at
valueringen af de økonomiske risici forbundet med hændelser bør gennemgås yderligere på baggrund af
forikringssummerne.
Ad 4) Andre mulige digitale kommunikationsfora for medlemmer
Bestyrelsen drøftede et forslag fra PKH om en digital forslagskasse i forbindelse med vores hjemmeside.
Tanken er, at både medlemmer og bestyrelse kan lægge forslag ud til afstemning blandt medlemmerne
efter aftalte kriterier. Fordele og ulemper blev drøftet, og konklusionen blev at PKH sammen med LB skulle
arbejde videre med forslaget.
5) Eventuelt
Formændende for Snekkersten Badelaug og Bjerre Strand Badelaug i Humlebæk samt en overlæge på
Bispebjerg Hospital er i gang med at skrive om vinterbadekulturen i Danmark. I den forbindelse skal der
gennemføres nogle undersøgelser, som Søbadet gerne vil bidrage til. Vores medlem, læge Anne Glarbo, har
indvilget i at være projektets kontakt til Søbadet.
KSL har set på mulighederne for at opsætte en kaffeautomat på Søbadet, som kunne supplere den
traditionelle Søbads-kaffe med mere avancerede kaffetyper. Tanken var, at den skulle være tilgængelig for
medlemmerne året rundt. De fysiske rammer forhindrer en løsning af denne karakter.
I 2020 kan Søbadet fejre 35-års jubilæum i sin nuværende form. Bestyrelsen drøftede forskellige ideer til
events mv. og besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe på næste bestyrelsesmøde.
LB præsenterede tanker om en ny struktur og indhold på hjemmesiden med mere vægt på historier og
billeder i stil med vores nye velkomstbrochure.
For referat
Niels Melbye, serviceansvarlig

