Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2019 i NB’s klubhus:

Tilstede: Marianne Weck, Helle Andersson, David Trier Frederiksen, Claus
Corneliussen, Helle Brøgger.
Referent: Helle Brøgger

1. Godkendelse af
dagsorden:
2. Godkendelse af
referat fra sidste
møde den 3.10. 2019.:
3. Orientering fra
Havnebestyrelsens
driftsmøde den 3.12.:

4. Orientering fra
kasserer:
5. Brug af klubhuset:

6. Julehygge
arrangement:
7. Droneoptagelser af
vinterbadere:

8. Drøftelse af oplæg
til vedtægtsændring:

9. Rengøring i
klubhuset:

Marianne har fremsendt dagsorden, som godkendes.
Referatet godkendt

Arbejdet med renovering af bådebroerne er godt i gang.
Visionsplanen er nu godkendt, og man skal i gang med en
prioritering indenfor etape 1. Man er endnu ikke gået i
gang med at søge penge.
Eva, som har været projektleder, er overgået til anden
funktion, og der skal ansættes ny projektleder.
Foreningens økonomi er god, hvilket er positivt, da vi kan
få behov for penge til indretning ifm tilbygning til
klubhuset.
Det er selvfølgelig kun medlemmer, der kan benytte
klubhuset – ikke ægtefæller. Man kan medtage en gæst i
enkeltstående tilfælde. I ”myldretiden” har medlemmer
fortrinsret til at benytte saunaen.
Der er julehygge den 14.12. kl 8.30. med sang og musik.
Fire medlemmer har meldt ind, at de gerne vil have en
bod.
Vi har fået en henvendelse fra en fotograf, som er i gang
med en serie om vinterbadere i Danmark. Han vil gerne
komme og lave en optagelse af en gruppe vinterbadere.
Susanne og Helle A. arrangerer.
Helle B. har på opfordring formuleret et udkast til
vedtægtsændring, som præciserer, at medlemskab af
foreningen er for over 18- årige. Det skal forelægges på
generalforsamlingen i februar.
Husgruppen har sørget for grundig rengøring af
bruserummene, hvilket var tiltrængt. Det ser ikke ud til, at
rengøringsfirmaet rengør bruserummene – i hvert fald
ikke grundigt. Marianne vil endnu engang forsøge at få
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10. Strøm i klubhuset:

11. Hunde i klubhuset:

12. Evt.- status på
venteliste:

kommunen til at oplyse, hvilke aftaler der er indgået med
rengøringsfirmaet angående rengøring.
Der er efterfølgende indkøbt måtter til at lægge ved
døren, så folk kan stille deres sko og støvler der, inden de
går ind i huset.
Det er sket et par gange den seneste tid, at strømmen er
gået, når der hældes vand på saunaen. Det er usikkert,
om det er lampen i saunaen, der ikke kan tåle damp, eller
det er saunaovnen, der slår relæet fra. Marianne har bedt
kommunens teknikere se på problemet. Dette er sket
efterfølgende og lampen i saunaen er udskiftet.
Brug af to føntørrere kan også forårsage strømafbrydelse.
Vi har fået at vide, at man skal benytte stikket tættest ved
døren ind til stuen ifm føntørring.
Der mangler sten på saunaovnen. Disse vil blive indkøbt.
Helle A. sørger også for indkøb af træspand med øse til
saunarummet.
Hvis strømmen slår fra skal man, i tidsrummet fra kl 8 til kl
16, kontakte teknikervagten i kommunen, som har en
nøgle til kontoret, hvor elpanelet befinder sig. Efter kl 16
og i weekenderne må man ringe til formanden for
vandskiklubben, Frederik Brinch, tlf.40854748.
Alarmcentralen kan ikke hjælpe ifm strømsvigt.
Marianne vil igen tage problemet med manglende nøgle
op med formanden for vandskiklubben.
Der er medlemmer, som føler sig generet af, at andre
medbringer hunde, som går frit omkring og indimellem
forsøger at komme ind i huset.
Hunde skal slet ikke ind i klubhuset dels af hygiejniske
årsager dels af hensyn til folk der har allergi overfor
dyrehår.
Vi vil i det førstkommende Nyhedsbrev bede
medlemmerne tøjre deres hund udenfor
Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om,
hvornår vi igen kan optage nye medlemmer. Det
afhænger både af, hvordan det går med planerne om
tilbygning og desuden af, hvor mange der melder sig ud
ved årsskiftet ifm kontingentbetaling.
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