
 
 

 Referat Bestyrelsesmøde #31  

 Charlottenlund Søbad 31. oktober 2021 kl. 0900 – 1300 

 

Sted:   Bomhuset, 2920 Charlottenlund 

Deltagere:   Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Peter Schnettler 

Kristensen (PSK), Karen Sophie Lerhard (KSL), Peter Kragh Halling (PKH) og referent 

Peter Bøckel (PB)  

Afbud:  Lise Bak (LB) 

 

Dagsorden  

 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt med tilpasning 

  

• Strategi  

• Kort gennemgang af Søbadets strategi 

• Bestyrelsen ønsker at tydeliggøre Søbadets værdisæt på diverse platforme. KSL 

vil komme med et forslag til formulering i samarbejde med PB.  

• Survey 

• Fremsendte forslag godkendt med tilføjelser: 

i. Automatisk Korrelation i svar undersøges (PB)  

ii. Net Promoter Score (NPS) plus kommentarfelt tilføjes 

iii. GF fysisk/digitalt vil blive inkluderet i spørgeramme 

iv. Udsendelse af Survey til medlemmerne næste uge (45) 

v. Survey fremsendes inden udsendelse til bestyrelsens godkendelse 

 

• Organisation 

o Lene Andersen ønsker ikke at genopstille som formand til GF 2022 og udtræder af 

bestyrelsen efter generalforsamlingen, når ny bestyrelse er konstitueret 

o Bent Jørgensen indstilles som ny formand 

o Karen Sophie indtræder som BM 

o Bestyrelsen bedes at tænke på suppleant potentiale 

 

• GF digital eller fysisk 



 
 

o Diskussion fortsættes på næste bestyrelsesmøde 

 

• Nye mødedatoer 

o Bestyrelsesmøde 23. november ændres til 29. november 2021. Vært OB 

o GF 29. marts 2022 

o Forslag til GF senest den 15. februar  

o BM møde 24. februar 2022 (2021 regnskab/ medlems forslag GF) 

 

• Kapacitetsudnyttelse  

Bestyrelsen besluttede at indføre: 

o Gæstesæsonkort mandag til fredag kl. 10-15 dog ikke ifm. helligdag. 

o Gæstesæsonkort følger sæson for Sauna normalt september-maj. 

o Opstart 1. december 2021 

o Første 500 på venteliste tilbydes Gæstesæsonkort 

o Pris Gæstesæsonkort: 250,-  

o Betalt ventelistegebyr: 150,- (forudsætning) 

o Nøglebrik skal tilkøbes: 200,- (forudsætning) 

o Forsøgsperiode 1. december 2021 til 31. maj 2022 

Eventuelt: 

o ”Det gamle bad og havet” bruges fremdeles til introduktion af nye medlemmer, 

hvor bogen sælges for kr. 50,- 

 

 

 

 

 

 


