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Charlottenlund Søbad - Beretning 2020 
 
Søbadet 2020-21  
2020 har været et meget anderledes år, end vi alle forventede. Det har selvsagt været svært, at 
være et Søbad, der dyrker, samværet det fysiske møde på Broen og nærværet i saunaen. Men vi 
kan jo konstatere, at Covid-19 og den seneste virus variant B-1.1.7 har godt fat i landet, og således 
stadig giver svære kår for mange – også for medlemmerne på Søbadet. 
 
Der var fra Coronaens indtog den 11. marts ikke tvivl om, at vi måtte respektere de mange regler 
og anbefalinger, der blev udsendt af regeringen. I Bestyrelsen har vi holdt et utal af møder og 
været i tæt dialog med Gentofte kommune, for eksempel når der var uklarhed om forståelsen af 
anbefalinger, påbud og forbud. De mange restriktioner har præget og præger stadig vores adfærd 
på Søbadet, vinter som sommer. Men tak til jer alle for jeres ansvarlighed og hensynsfuldhed, der 
gjort, at vi har været forskånet for smittetilfælde.  
 
I det følgende vil Bestyrelsen dele kronologi, fakta og nogle af højdepunkterne fra året.  
 
Sommeren 
Det blev tidligt tydeligt, at det under de givne omstændigheder ikke ville være muligt at holde 
åbent for offentligheden i de tre sommermåneder. Det blev efter dialog med Gentofte Kommune 
kommunikeret på vores hjemmeside og i Villabyerne til mange glade trofaste sommergæsters 
store ærgrelse. Sådan måtte det være, og det var den rigtige beslutning. Søbadets medlemmer 
valgte til gengæld at øge deres besøg på Søbadet. Således havde vi i de tre måneder 45.994 besøg 
af medlemmer + 8% ift. samme periode 2019. Det højeste antal besøgende på én dag var 1.216 og 
i den største uge havde vi 6.758 besøg af medlemmer.  
 
Søbadets udendørsareal blev i forbindelse med restriktionerne opmålt, hvilket hjalp med at 
estimere et forsvarligt max antal besøgende, der kunne opholde sig på Søbadet både i tid og 
placering. Samtidigt blev indgangskarrusellen programmeret til at oplyse hvor mange, der 
opholder sig samtidigt på Søbadet. Begge blev vigtige redskaber for den ledende bademesters 
håndtering af antallet af besøgende, afstandskrav og brug af indendørs faciliteter. Kapaciteten 
blev således over ugerne i maj hævet fra indledningsvis 60 til 100 besøgende og steg senere til de 
200, der stadig er Søbadets maks.  
  
Vinteren 
Sæsonen startede i september måned, hvor renoveringen af saunaen var ved at være færdig. Den 
1. oktober var saunaen klar til åbning og bestyrelsen vurderede i tråd med forsamlingsforbuddet 
at tillade adgang af max 10 personer ad gangen. Et enkelt kuglesystem ved indgangen samt en 
naturlig nedgang i antal besøgende gjorde det relativt smidigt at overholde dette. 
 
Den renoverede sauna er blevet generelt godt modtaget af medlemmerne, selvom bænkene blev 
lidt højere og saunagulvet en anelse varmere end før. Vi undersøger mulige løsninger på begge 
dele.  
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Som bekendt blev det desværre nødvendigt at lukke saunaen og andre indendørs arealer igen i 9. 
december p.g.a af det forhøjede smittetal. Nedlukningen har i mellemtiden muliggjort at alle rum 
er blevet hovedrengjort og småjusteringer udbedret.  
 
Medlemsstatus, venteliste og gæster 
Stigningen i medlemstallet fortsætter, og i 2020 fik vi 150 nye medlemmer. Det betød, at 
medlemstallet ved udgangen af 2020 er 3.980 fordelt på 1.806 helårsmedlemmer, 1.094 Helårs-
deltid, 1.020 sommermedlemmer og 60 gratister. Ventelisten vokser ligeledes: ved starten af 2020 
var der 2898 og slut 2020 var der 3.528 på ventelisten. Der er således flere på venteliste, end der 
er Helårs- og Helårs-deltid medlemmer. 
 
For at give flere medlemmer adgang til Søbadet samt forenkle medlemskategorierne således af 
man enten er fuldgyldigt medlem eller på venteliste, undersøger bestyrelsen mulighederne for på 
sigt at afvikle kategorien vinter deltid og sommermedlem. Denne forenkling vil også kunne gavne 
Søbadets muligheder for at investere yderligere i forbedringer og vedligehold.  
 
Desuden, blev der kun optaget 150 nye medlemmer i 2020. Den begrænsede afgang betyder det, 
at der alt andet lige er over 20 års ventetid for at blive medlem af Søbadet.  
 
Muligheden for at gæste Søbadet som ventelisteregistreret på de tidspunkter, hvor der er relativt 
få medlemmer på Søbadet blev p.g.a Corona suspenderet i marts 2020 og restriktionerne gælder 
fortsat.  
 
Anlægget 
Søbadet har krævet og kræver meget vedligehold ikke mindst brodækket, hvor de sidste brædder 
på damebadet blev skiftet. Badetrapperne blev istandsat og en gennemrenovering af saunaen 
gennemført.  
 
35 års jubilæum 
Alle ideer til fejring blev hurtigt overhalet af logistiske udfordringer i relation til Corona og 
tilhørende forsamlingsforbud, kommunikation mm. For trods alt at markere jubilæet, besluttede 
bestyrelsen at få lavet en Vejrhane, der vil komme til at sidde på taget af saunaen, hvorfra den kan 
ses på hele Søbadet. Vejrhanen er under produktion og forventes opsat ved standerhejsningen til 
foråret. 
 
Drift og personale 
Peter Bøckel blev ansat som ny ledende bademester i februar måned 2020 og har i årets løb, trods 
de mange Corana-forhindringer, udvist både godt lederskab og stor konduite ift. at bevare den 
gode stemning og muliggøre, at så mange medlemmer som muligt fortsat har kunnet nyde deres 
helle på Søbadet.  
 
Vores Vedligeholdelsesmester Steffen Wolf ønskede efter lang og stærk indsats i mange års 
ansættelse, at opsige sin stilling for at gå på pension den 1. november 2020. 
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Efter en god ansøgningsproces fik vi 17 ansøgninger til stillingen som Vedligeholdelsesmester og 
indkaldte 5 til samtale. Vi valgte Mads Jeppesen til stillingen. Mads er uddannet arkitekt, og har 
hænderne rigtig godt skruet på til glæde for vores vedligeholdelsesarbejde. Mads refererer til den 
Ledende Bademester. 
 
Vinterbademester Kirsten Paulsen har været ansat på Søbadet i mange år og forsætter sit fine 
virke, i tæt samarbejde med Peter Bøckel. 
 
Søbadets ledelse  
Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemmer og to suppleanter. Den konstituerede 
sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og 
udvalgsformænd. Til forskel fra de ansatte arbejder alle bestyrelsesmedlemmer ulønnet. 
Bestyrelsen består af Lene Andersen, Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Lise Bak, Peter Schnettler 
Kristensen, Karen Sophie Lerhard og Peter Kragh-Halling. De to sidstnævnte som arbejdende 
suppleanter. Vi har et meget fint samarbejde og har i det her helt usædvanlige år haft meget 
hyppig kontakt, ofte med ganske kort varsel og har afholdt mere end 10 møder og en 
strategiworkshop.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle mine bestyrelseskolleger og driften for deres store 
indsats og kloge bidrag til foreningen – ikke mindst under de mange Corona-relaterede 
udfordringer i løbet af året.  
 
Generalforsamling  
Den indkaldte generalforsamling (GF) der var planlagt til 19. marts 2020 blev aflyst og 16. juni 
gennemførte bestyrelsen for første gang GF på internettet. Der deltog 36 medlemmer og jeg 
glæder mig til forhåbentlig at se mange flere til vores online-GF i år den 25. marts. Kl 17. Belært af 
erfaringerne fra sidste år vil vi bestræbe os på at sikre lettere adgang til den online platform, der 
bruges.  
 
Værdier og strategi for 2021-23 
I november afholdt bestyrelsen det årlige strategimøde og justerede strategien for de kommende 
tre år. Overskriften er:  
 

Langtidssikre og bevare et Søbad med værdier, der optimerer udnyttelsen og oplevelsen for 
medlemmer, gæster og ventelisteregistrerede 

herunder at: 

• Fastholde den høje standard for vedligehold 

• I 2021 vil vi prioritere de to bruserum på fællesbadet, der bl.a. også vil blive 
frostsikret til brug for vinterbaderne. ligesom nyt tagpap på omklædningsrummene 
på fællesbadet er blandt prioriteterne.   

• Sikre at Søbadet forbliver et fristed 
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• Vi arbejder aktivt med værdierne og styrker kommunikationen af disse til nye 
medlemmer 
 

• Digitalisere arbejdsgange 

• Arbejdsgange og processer omkring køb og salg, bogholderi og kommunikation med 
medlemmerne bliver gjort digitale med henblik på mere brugerorienterede 
løsninger såvel internt som eksternt 

 
På tværs af de tre temaer bliver fokus på grøn energi og bæredygtighed tænkt ind. Ligeledes vil vi 
tilstræbe endnu mere dialog med og involvering af medlemmerne.  

Regnskabet 
Driftsresultatet for 2020 viser før finansposter et underskud på 32.073 kr., og egenkapitalen er ved 
udgangen af 2020 på 6,503.335 kr.  
 
Ad 3. Fremsatte forslag 
 

Forslag 
fra 2020 

Medlem Forslag 

1. Frank Bierlich Stillesauna – med andre tidspunkter end tidligere stillet forslag 

2. Annemarie Lunn Beklæde trappetrinnene ned til vandet med sisal og ikke sort 
gummi 

3.  Dorte Friis Elsass En kaffemaskine, så der kan købes kaffe udenfor åbningstiderne 

4. Jakob Skouboe Gøre det muligt i større omfang at have sine børn med i Søbadet 
Gøre det muligt at købe 20 eller 24 gæstekoder 

Forslag 
fra 2021 

 
Der er ikke indkommet nye forslag 

 
Ad 4. Behandling af budget, herunder medlemskontingenter og entré for budgetåret.  
 
Bestyrelsen foreslår, at kontingenter er uændrede, priserne er:  
 
Voksne Sommer  1.5.21 - 30.9.21 400,- 
Voksne Helår-deltid  1.5.21 - 30.4.22 700,- 
Voksne Helår   1.5.20 - 30.4.21 800,- 
 
Ventelistegebyr      150,- 
 
Gæstebilletter      50,- 
 
Bestyrelsen foreslår, at prisen for sæsonkort forbliver uændret, og entré dagspriser at for 
offentligheden sættes op, så priserne bliver: 
 
Voksne sommer sæsonkort    1.6.21- 31.8.21 250,-  
Børn sommer sæsonkort    1.6.21 - 31.8.21 200,- 
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Børn sommer sæsonkort der står på ventelisten    100,- 
Entré voksne sommersæson (stiger fra kr 30 til 50)    50,- 
Entré børn sommersæson (stiger fra kr 20 til 25)     25,- 
 
 
Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
 
Ole Bjarrum, nuværende kasserer er er på valg og genopstiller til bestyrelsen  
Peter Schnettler Kristensen, nuværende medlem er er på valg og genopstiller til bestyrelsen  
Peter Kragh Halling, nuværende suppleant er er på valg og genopstiller til bestyrelsen 
 
Lene Andersen, nuværende formand er ikke på valg  
Bent Jørgensen, nuværende næstformand er ikke på valg 
Lise Bak, nuværende bestyrelsesmedlem er ikke på valg 
Karen Sophie Lerhard, nuværende suppleant er ikke på valg 
 
Bestyrelsen indstiller, at: 
 
Ole Bjarrum, nuværende kasserer genvælges til bestyrelsen  
Peter Schnettler Kristensen, nuværende bestyrelsesmedlem genvælges til bestyrelsen  
Peter Kragh Halling, nuværende suppleant genvælges til bestyrelsen 
 
 
Ad 6. Valg af revisor 
Mona Blønd, Partner og Statsautoriseret Revisor fra Ernst & Young er ikke på valg og fortsætter 
således som foreningens revisor. 
 
 
Ad 7. Evt. 
Kalender for 2021–  
 
Måneskinsbadning: 27. februar og 20. september 
Standerhejsning: 30. maj  
Velkomst til nye medlemmer vil være afhængig af evt. restriktioner.  
 

Seneste rettidige indbetaling af kontingent: 1. maj   
Åbning for offentligheden: 1. juni - 31. august   
 

 

 
Jeg ser med længsel frem til, at vi alle på Søbadet kan ses under mere normaliserede forhold i 
løbet at 2021. 
 
 
Lene Andersen 
Formand, Charlottenlund Søbad. 


