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Emne: 
 

 
BESTYRELSESMØDE 

Dato: 18. juni 2022 kl. 12:00 
 

Sted:  Ved Langebro 
Deltagere: Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Tanja Henrichsen, Eva Baré, Sven Larsen, 

Kristin Eliassen og Lene Hoffmann  
 

Referent: Lene Hoffmann 
 

Dagsorden 1. Formandens meddelelser  
2. Adgang til bygningen 
3. Saunaens åbningstider  
4. Styring af saunaen 
5. Nøglechips 
6. Børn i saunaen 
7. Bruseren udenfor 
8. Postkasse 
9. Skilt 
10. Vinduespudsning 

 
Dagsordens-

punkt 
Referat 

1 Formandens meddelser 
Mødet afholdtes i forlængelse af indvielsesfesten. Festen gik så fint – mange 
deltagere, godt vejr, dejlig forplejning og skønt selskab.   
 
Bestyrelsen takkede Sven for den store indsats, han har gjort for at holde styr på 
hele byggeprocessen. Det har været en uvurderlig hjælp for foreningenJ 
 

2 Adgang til bygningen 
Siden sidste bestyrelsesmøde har vi ændret på, hvornår medlemmerne har adgang 
til bygningen. Det er besluttet, at nøglechippen giver medlemmerne adgang til 
bygningen i perioden kl. 6:00 – 22:00. 
 
Medlemmerne gøres dog opmærksom på, at der ikke er adgang til saunaen, når 
denne gøres rent. Så snart rengøring er aftalt med Rasmus Mørch, skrives dette ud 
til medlemmerne. 
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3 Saunaens åbningstider 

Saunaen er tændt i perioderne:  
× hverdage: kl. 6:00 – 11:00 og kl. 15:00 – 21:00  
× weekenden: kl. 8:00 – 20:00 

 
Saunaen holdes sommerlukket fra 1. juli 2022. Den tændes igen for saunaen 1. 
oktober 2022.  
 

4 Styring af saunaovn 
Systemet fungerer endnu ikke, så det kan fjernstyres eller programmeres på 
forhånd. Tanja og Jan har i de sidste uger tændt saunaovnen manuelt to gange 
dagligt, og i de sidste dage har andre bestyrelsesmedlemmer også haft tænde-
tjansen.  
 
Jan har fået lovning på, at han tirsdag får leveret de elementer, som vil få systemet 
til at fungere som lovet. Det forventes derfor, at tænding af ovnen fra onsdag d. 22. 
juni vil fungere automatisk. Hvis dette alligevel ikke er tilfældet, ændres 
saunatiderne til at være 8:00 – 20:00 alle dage resten af juni måned. Så skal der 
nemlig kun tændes manuelt for saunaen 1 gang dagligt. Dette orienteres 
medlemmerne om i mail, hjemmeside og facebook.  
 

5 Nøglechips 
Jan udleverede nøglechips under indvielsesfesten. Enkelte medlemmer mangler 
stadig at hente sin nøglechip. De kan kontakte Jan, hvis de ønsker at få chippen 
udleveret.  
 

6 Børn i saunaen 
Der har i de seneste uger været flere eksempler på, at medlemmer tager børn med 
ind i saunaen. Medlemmerne orienteres på hjemmesiden (FAQ) om, at der ikke er 
adgang for børn under 18 år i saunaen. Heller ikke som gæster.  
 
Bestyrelsen vil forud for vinterbadesæsonen beslutte, om der fastsættes ugentlige 
tidsrum, hvor børn under 18 år er velkomne som gæster i følgeskab med en voksen. 
 

7 Bruseren udenfor 
Sven har monteret et lille skilt med oplysning om, at bruseren drypper efter 
slukning på armaturet. Det er meningen, at den drypper, så vandet i røret løber ud. 
Grunden til dette er, at der ikke må stå vand i røret, så armaturet kan tåle at stå i 
frostvejr.  
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8 Postkasse 
Eva har fået besked fra en gruppe, som planlægger et arrangement for 
udviklingshæmmede ved Langebro. Der var enighed om, at det er et fint 
arrangement, men Eva vil kontakte dem for at oplyse om, at de for god ordens 
skyld skal indhente tilladelse hos Helsingør Havne.  
 

9 Skilt 
Lene indhenter pris på et dørskilt med vores logo. Skiltet er i rustfrit stål med 
laserindgravering.  
 

10 Vinduespudsning 
Lene kontakter et vinduespudserfirma for at få en pris på udvendig og indvendig 
vinduespudsning 1 gang om måneden i vinterhalvåret.  
 

 Næste møde: 
 

4. juli 2022 kl. 19:00 
ved Langebro 

 


