
 
 

Referat Bestyrelsesmøde #29  

 Charlottenlund Søbad 20.maj 2021 kl. 18.00 – 21.30 

 

Sted:  Ole Bjarrum, Gardes Allé 7, Hellerup 

Deltagere:  Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter Schnettler Kristensen (PSK), 

Karen Sophie Lerhard (KSL), Peter Kragh Halling (PKH), Lene Andersen (LA) og referent Peter 

Bøckel (PB)  

Dagsorden  

 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

  

• Opfølgning på den virtuelle GF21 

• Evaluering (KS) 

i. Behandles under næste møde 

• Sisal mv (PSK) 

i. Gennemgået under budget 

 

• Planer for sommersæsonen  

• Afstandskrav, medlemmer/offentligheden – hvad kan lade sig gøre (PB) 

i. Beslutningen er at Søbadet følger forsamlingsforbuddet givet af Gentofte 

Kommune. Forsamlingsforbuddet forventes dog at blive ophævet 11. 

juni, og i så fald vil bestyrelsen åbne for offentligheden.  

 

Sauna åbnes ekstraordinært mandag den 24. maj og forventes lukket 

den 11. juni. Brug af sauna kræver Coronapas. Der vil hver dag blive 

foretaget en stikprøve hvor der skal fremvises coronapas. Såfremt et 

medlem ikke kan fremvise coronapas, vil medlemmet blive ekskluderet. 

 

Alle omklædningsrum vil være åbne fra fredag den 21. maj. Der må 

maksimalt være 5 prs. ad gangen i omklædningsrummet. 

 

Øvrige forhold og begrænsninger vil indtil videre fortsætte efter 

nedenstående retningslinjer: 

 

- Børn ingen adgang 



 
 

- Intet salg af gæstebilletter 

- Intet salg af sæsonkort 

 

• Bemanding (PB) 

 

i. Én vagthavende bademester fra 1. juni – 30. juni 2021 samt tilkaldevagt. 

For juli og august måned besluttes dette medio juni. 

 

• Events: Åbningsceremoni, sommerfest, måneskinsbadning mv (KS) 

 

i. Standerhejsning for alle medlemmer torsdag den 10. juni kl. 17:00-20:00 

med ”bobler”. 

ii. Sensommerfest planlægges til torsdag den 26. august. Festudvalg: KSR, 

PSK 

iii. Måneskinsbadning den 21. september  

 

• Budgetopfølgning  

 

• Q1 2021 og resten af året (OB/PB) 

i. Vedligeholdelsesudvalget gennemgik budget og estimat. 

ii. Gennemgang af kvartalsbudget 2021 

• Organisering (BJ/PB) 

i. Lotte Maersk introduceres. PB aftaler møde incl. OB 

 

• Emner til strategi seminar (Alle) 

• Brugeroplevelse (CBS) 

• Søbadets udvikling og kapacitet pr. segment herrer/damer/fællesbad 

• Foredragsholder ”hvad byder fremtiden på” 

• Venteliste 

 

• Foreløbig 2021 årskalender:  

• Standerhejsning den 10. juni kl. 17:00-20:00  

• Sommermiddag + bestyrelsesmøde 16.juni  

• Sensommerfest den 26. august  

• Bestyrelsesmøde 7. september (Afholdes hos LA) 

• Strategi workshop 31.oktober (Øregaard?) 

• Bestyrelsesmøde 23. november 

• Måneskinsbadning 21. september…. 

 

• Evt.   



 
 

• BJ spurgte til leverandørers skiltning på Søbadet, der blev fundet lovpligtigt. 

• OB ønsker venteliste taget op igen 


