
 
 

Referat Bestyrelsesmøde #30  

 Charlottenlund Søbad 7. september 2021 kl. 18.00 – 21.30 

 

Sted:  Lene Andersen, Smutvej 14, 2920 Charlottenlund 

Deltagere:  Lene Andersen (LA), Bent Jørgensen (BJ), Ole Bjarrum (OB), Lise Bak (LB), Peter 

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

Peter Bøckel (PB)  

 

Dagsorden  

 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 

  

• Evaluering af Sommersæsonen (PB) 

• Sommersæsonen er gået fint, med en oplevelse af knap så mange medlemmer 

på broen – 10% færre end samme tid sidste år. 

• Salget af sæsonkort for voksne 1074 stk. og børn 494 stk.  

• Omsætning på billetter er på 155 tsd. cirka en halvering i forhold til 

"normalåret” 2019. Til gengæld er salget af sæsonkort steget med 100 tds. En 

forklaring kan være en stigning i prisen på dagsbillet til 50,- og et opsalg af 

sæsonkort til følge. 

• Kiosksalget har været dobbelt så højt ift. 2020 og lidt over niveauet for 2019. 

Salget af is ligger betydeligt over niveauet for de to foregående sæsoner 2021: 

70 tsd, 2020: 33 tsd. og 2019: 41 tsd. 

 

 

• Organisation 

• Vedligehold 

• Tidligere fremsendte oplæg fra Vedligeholdelsesudvalget blev drøftet og 

godkendt som fremsendt.  

• Optag af nye medlemmer 

• Det blev besluttet at optage Helårsmedlemmer pr. 1. oktober i forhold til 

afgangen de sidste 12 måneder. Aktion: PB. 

 

  



 
 

• Opdatering og eventuelle indstillinger fra udvalg 

• Økonomi – budgetopfølgning (OB/PB) 

• Budgettet for 1. halvår blev gennemgået som fremsendt. 

Gennemgangen var på kontoniveau og perioden udviste et 

DRIFTSRESULTAT på kr. 1.835.748 der er på niveau med samme periode 

sidste år.  

• Vedligehold – PSK/PKH) 

• Gennemgået under punktet ”Organisation”. 

 

• Kommunikation – LB/KSL 

• LB gennemgik status på Hjemmesiden herunder at lægge 

generalforsamlingsreferater og bestyrelsesreferater ind på 

hjemmesiden. PB sender referater i PDF til LB. 

• Emner til strategi seminar (Alle/LA) 

• Emner 

• Overskriften for næste Strategimøde søndag den 31. oktober er at 

uddybe strategipunktet Bæredygtighed på Søbadet. Sted for afholdelse 

og agenda tilgår (LA/PB). 

• Medlemsundersøgelse  

• Bestyrelsen havde inden mødet fået tilsendt digitalt spørgeskema 

(oplæg), som 5 fra bestyrelsen have svaret på. Det blev besluttet at gå 

videre med oplægget i en arbejdsgruppe bestående af: LA, PB, PSK. 

• Nye medlemsgrupper 

• OB fremlagde kort sine tanker om at udnytte kapaciteten (Sauna) på 

Søbadet endnu bedre med et medlemskab der kan udnytte 

”tomgangen”. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe 

bestående af: OB, PKH, PB.  

 

• Foreløbig 2021 årskalender:  

✓ Standerhejsning for alle medlemmer 2. september  

✓ Sommermiddag + bestyrelsesmøde 16.juni  

✓ Bestyrelsesmøde 7. september 

• Strategi workshop 31.oktober  

• Bestyrelsesmøde 23. november 

 


