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Bestyrelsesmøde d 28. august 2019 
Deltagere: Per F. Møller, Per B. Hansen, Svend Erik Albrechtsen, 
Niels C. Hansen og Lisbet Holm 

Status fra kasseren
Sæsonen sluttede med et medlemstal på 463 medlemmer - mon ikke vi 
runder 500 medlemmer i den kommende sæson. Økonomien blev gennemgået. 

Sæsonstart og kode
Sæsonen starter lørdag d 28. september 2019 med varm sauna fra kl 07,00.  Der vil være kaffe/rundstykker 
søndag d 29. september 2019 fra kl 09,00. Besked om sæsonstart oplyses på FaceBook og pr mail i midten 
af september. Der bliver  skiftet kode medio oktober og den nye kode oplyses ligeledes på FaceBook og pr mail

Kursus i brug af hjertestarter og demonstration af redningsstige
Vi forsøger at kunne tilbyde 2 tidspunkter til demonstration af såvel hjertestarter som brug af redningsstigen. Per 
M er primusmotor og tidspunkterne vil blive meldt ud snarest  muligt

Evt udvidelse af faciliteter 
Der tages kontakt til og forventes afholdt et møde med Næstved Havns bestyrelse, hvor klubbens ønsker vil blive 
forelagt

Udlejning af sauna
Der har været forespørgsel omkring udlejning af saunaen. Med den fremgang vi oplevede sidste sæson og med 
troen på at vi i denne sæson igen får en del nye medlemmer - er vi i bestyrelsen enige om at det ikke længere er 
muligt at leje saunaen. I weekenden er der åben for medlemmer fra kl 07,00 til kl 21,00 og 3 gange om ugen er der 
rengøring af faciliteterne, hvilket sker i det tidsrum hvor saunaen er lukket. Såfremt medlemstallet igen stiger vil 
det måske blive  nødvendigt også at udvide åbningstiden på hverdage. Så ingen udlejning hverken i 
weekenden eller til hverdag, idet der også skal være tid til rengøring. 



V. Smag på Karrebæksminde
4-5 friske medlemmer gjorde en frivillig indsat til arrangementet med opstilling og nedtagning af borde, bænke 
mm En STORT TAK for en god indsats hvor klubben tjener kr. 3.300. Arrangementet var en rigtig stor succes og 
klubbens hjælp blev værdsat at arrangørerne 

Tak for et godt bestyrelsesmøde
Som referent og sekretær 

Lisbet Holm  


