BESTYRELSESMØDE d 12. november 2019
Deltagere: Per F. Møller, Per B. Hansen, Svend Erik Albrechtsen, Niels Clausen og Lisbet Holm

1)
DAGENS TAL: antal medlemmer er dags dato 521 medlemmer :-) og tilstrømningen ser ud til at fortsætte .......
2)
GUSMESTRENE: har holdt møde og fremsat forskellige ønsker. Klubben er indstillet på at betale godkendte/
aftalte kurser og spisning ved årligt møde. Klubben betaler ikke kørepenge til nogen, primært pga det
administrative
Der indkøbes et nyt skab som kan aflåses og anvendes af gusmestrene til olie, højtaler, vifte mm
3)
HJERTESTARTER-KURSUS: kursus lørdag d 16/11, kl 09 - 12 stk og kl 14 - 11 stk + demonstration af
redningsstige
4)
ÅBNINGSTIDER: ændres til følgende
hverdage kl 06 - kl 11 og kl 14 til kl 21
weekenden kl 06 til kl 21
5)
NY KODE: ændres pr 18/11 efter kl 11
6)
VINYLBELÆGNINGEN i indgang til sauna har “sluppet” flere steder, primært i hjørnerne. Der iværksættes

udbedring og tætning
7)
EVENTUELT:
MALING af bygningerne - er ved at være tid og vi indhenter et par priser på maling i foråret 2020
NEGATIV RENTE: rammer også vores klub med minus 0,75% af alt indestående
LÅNE/LEJEAFTALE: på toilet er forlænget i 3 år
FESTUDVALGET: ønsker tilskud til musik og evt et tilskud pr deltager. Vi beslutter at klubben giver kr. 100 i tilskud
pr deltager der er medlem i klubben og tilskud til musikken på max kr. 10.000
GÆSTEBADER: vi opfordrer til at alle tænker over tidspunktet, hvis man tager flere gæstebadere med - bør ikke
ske på de meste populære tidspunkter. Der vil komme opslag på FB og pr mail omkring gæstebadere bl.a op til jul
PARKERINGSFORHOLD: Karrebæksminde Erhvervsklub har opfordret badeklubben til at klage til kommunen ang.
tilkørselsforholdene til parkeringspladsen ( bl.a huller og manglende belysning) Det har vi besluttet at klubben gør,
da vi er rigtig mange som anvender parkeringspladsen
GENERALFORSAMLING: forventes at blive d 20/2-2020
Tak for et godt bestyrelsesmøde
Som sekretær:
Lisbet Holm

