Referat af bestyrelsesmøde den 12.09.2022 kl. 20.15- 20.45 afholdt som tlf.-møde
Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Susanne Lindholt og
Jørgen Balling Rasmussen. Afbud fra Lisbet Elkjær. Referent: JBR.
Dagsordenspunkt
1. Drøftelse og beslutning
vedr. evt. begrænsninger i
energiforbrug i klubhuset,
herunder især brug af saunaen.

Referat
Baggrund: De stigende energipriser og politiske udmeldinger
om behov for restriktioner, besparelser og begrænsninger i
forbrug har medført overvejelser om, hvordan, hvor meget
og hvornår vi skal begrænse brugen af saunaen
Materiale til mødet:
• Claus har rundsendt 3 forskellige modeller for begrænset brug af saunaen.
• Else har med input fra Klavs Weis-Fogh udarbejdet og
rundsendt en oversigt over saunaens elforbrug.
• Else har rundsendt udkast til to alternative henvendelser til Fredensborg Kommune:
Mulighed 1: En henvendelse som forudsætter, at vi
umiddelbart selv midlertidigt lukker for brug af saunaen og meddeler dette til kommunen og desuden
oplyser, at vi ønsker at følge kommunens strategi på
energiområdet og afventer kommunens beslutning.
Mulighed 2: En henvendelse til kommunen, som forudsætter, at vi ikke umiddelbart selv beslutter at
lukke midlertidigt for brug af saunaen, men spørger
kommunen, om vi midlertidigt bør lukke for brug af
saunaen som følge af energikrisen, og hvordan vi
bedst handler i overensstemmelse med kommunens
strategi.
Beslutning:
Vi retter henvendelse til kommunen med brug af mulighed 2
og afventer kommunens tilbagemelding. Vi følger op, såfremt
vi ikke hører noget inden for kort tid. Modellerne udarbejdet
af Claus indgår i eventuelle handlemuligheder.
Vi udsender Nyhedsbrev til medlemmerne, hvori vi oplyser,
at vi har rettet henvendelse til kommunen (model 2), at vi afventer kommunens initiativer, at vi er indstillet på nødvendigheden af at gentænke vores brug af sauna og varmt vand
– i yderste konsekvens at gennemføre en midlertidig lukning
af begge dele.
Desuden opfordres medlemmerne til at huske at slukke for
saunaen.
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