Referat af bestyrelsesmøde i Charlottenlund Søbad 21. januar 2020
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.
Afbud: Ole Bjarrum (OB)
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Godkendelse af dagsorden
Meddelelser fra formanden og driften
Forberedelse af generalforsamlingen 19. marts 2020
Indstillinger fra udvalgene
Eventuelt

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Meddelelser fra formanden og driften
a) Forslag til optagelse af nye medlemmer: På baggrund af de seneste par års medlemsafgang foreslog NM,
at optaget af nye medlemmer i 2020 blev reduceret til 150 personer, hvilket bestyrelsen godkendte. Det
blev samtidig besluttet, at de tre informationsmøder for nye medlemmer afholdes henholdsvis 21. april
(LA+KSL), 30. april (PSK+PHK) samt 5. maj (BJ+KSL). LA vil både i sin beretning og på generalforsamlingen
opfordre erfarne medlemmer til at supplere bestyrelsesmedlemmerne på informationsmøderne.
b) Status på afløser for NM:
Der har været stor interesse for jobbet som ledende bademester på Søbadet og vi har modtaget 24
motiverede ansøgninger. Ansættelsesudvalget (BJ og LA) har afholdt løbende samtaler og der vil blive
truffet en beslutning omkring valg af kandidat inden udgangen af måneden.
Ad 3) Forberedelse af generalforsamlingen 19. marts 2020
NM orienterede om, at driftsresultatet for 2019 vil blive positivt i niveauet 100.000 kroner. Udkastet til
budget for 2020 blev gennemgået og med enkelte reguleringer godkendt med et forventet driftsresultat på
niveau med resultatet for 2019.
LA’s udkast til beretning blev gennemgået og kommenteret. Derudover drøftede bestyrelsen, hvad man
kunne gøre for at øge deltagertallet på generalforsamlingen. Der fremkom flere forslag til mulige initiativer,
som vil blive vurderet på kommende bestyrelsesmøder. I forhold til den kommende generalforsamling vil
indkaldelsen i forhold til sidste år blive suppleret med opslag i Facebook-gruppen. Også bespisningen blev
drøftet, og det blev besluttet at fastholde sidste års kvalitet, men reducere mængden af småretter.
Ad 4) Indstillinger fra udvalgene
a) Vedligeholdelsesudvalget: Testen af måtter i saunaen var forløbet positivt til fordel for sisal-måtterne,
som vil blive brugt indtil videre.
b) Økonomiudvalget: Intet at berette.

c) Kommunikationsudvalget: Arbejdet med at udvikle en ny og mere intuitiv, logisk og æstetisk hjemmeside
er i gang. Ideen er at gøre siden mere billedrig, og den valgte fotograf har været i gang siden oktober.
Udvalget forventer fortsat en testversion klar omkring 1. april 2020, og at den færdige version kan gå i
luften 1. juni 2020.
PKH havde fået en aftale om at kunne benytte studerende fra CBS til at gennemføre den påtænkte
brugerundersøgelse, så Søbadets omkostninger ikke påvirkes nævneværdigt.
Mange havde fulgt opfordringen til at sende forslag til forbedringer løbende, og nogle af forslagene er
allerede gennemført.
Ad 5) Eventuelt
Vi mangler en underskrevet version af kontrakten med Flexybox. NM sørger for at rekvirere et eksemplar.
For referat
Niels Melbye, serviceansvarlig

