Bestyrelsesmøde i ”Isfuglen” d. 22. januar 2019
Deltagere: Per F. Møller, Per B. Hansen, Niels C. Hansen, Svend Erik Albrechtsen og Lisbet Holm
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Skilt/e på bygninger
Måling af belægning i åbningstiderne, gæstebadere mm
Planer/ønsker om evt tilbygnin”
Generalforsamling –
Evt

1:Forskellige forslag drøftes og der bliver enighed om hvilken løsning vi ønsker – Per M tager
kontakt til Skiltemester
2: Der har været og er stadig i perioder rigtig mange i såvel omklædning som sauna - vi ønsker en
nærmere konkretisering hvornår og hvordan medlemmerne bruger faciliteterne – vores medlem
Sonja har tilbudt at et spørgeskema og det arbejdes der videre med og det vil formegentlig blive
udsendt til alle medlemmer i nærmeste fremtid – Lisbet er kontaktperson til Sonja
3:I takt med stigende medlemstilgang har vi ønske om større omklædningsfaciliteter, eget toilet
mm og disse ønsker arbejdes der videre med – Poul har udfærdiget nogle skitse-tegninger og vi
arbejder videre og næste skridt er positiv indstilling og godkendelse fra Næstved Havn – Per M
forsætter kontakt til havnedirektøren
4:Generalforsamling afholdes onsdag d 20. februar 2019 på Smålandshavet kl 19 – der indkaldes
via FaceBook, hjemmeside og personlige mails senest 14 dage inden generalforsamlingen og vi
håber på stort fremmøde
5:Kasseren har ordet: vi er nu 416 medlemmer – heraf er der 61 husstande (med rabat)
Hjertestarterkursus – vi arbejder på at der bliver kursus i vores hjertestarter samtidig med
instruktion af brug af redningsstige , Per M tager kontakt til mulig underviser
Karrebæksminde Erhvervsforening har forespurgt om vi kan stille med noget hjælp i august til et
arrangement – vi har tilkendegivet at stille med 6 mand/kvinde i 5 timer den 30. og den 31. august
– arbejdets art er pt ukendt, forventet indtægt til klubben er kr. 6.000
Der har været foreslået opstilling af et vildmarkskar/bad i en weekend eller i fbm en
fuldmånebadning. Vi er indstillet på at prøve det af. Primus motor er Jens Fladberg evt i
samarbejde med Lars Bauerlund som i forvejen står for indslag ved fuldmånebadning.
Briksystem til medlemmer er drøftet og vi vil undersøge mulighederne og ikke mindst prisen

Tak for et godt bestyrelsesmøde J
Som sekretær og referent : Lisbet Holm

