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Emne: 
 

 
BESTYRELSESMØDE 

Dato: 1. september 2022 kl. 18:30 
 

Sted:  Hos Tanja og Jan 
 

Deltagere: Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Tanja Henrichsen, Eva Baré, Sven Larsen, Philip 
Skou, Kristin Eliassen og Lene Hoffmann  
 

Referent: Lene Hoffmann 
 

Dagsorden 1. Formandens meddelelser  
2. Status på udbedringer i bygningen 
3. Planlægning af saunaens åbning 
4. Åbningstider og børnetider 
5. Eventudvalg 
6. Nyt fra kommunikationsgruppen 
7. Rengøring 
8. Medlemsbestand 
9. I øvrigt 

 
Dagsordens-

punkt 
Referat 

1 Formandens meddelser 
Maria foreslår, at vi strammer op på mødeformen, så der hver gang vælges ordstyrer, 
referent m.v. 
 

2 Status på juni måneds brug af saunaen 
Kim har givet tilbud på: 

. Ventilation i teknikskabet 

. Tilretning af bænke, så man kan gøre rent under disse. 

. Vandhane i omklædningen, for at lette rengøring. 
Tilbuddet lød på 12.000 kr., og arbejdet kan udføres primo september. Der var enighed 
om at acceptere tilbuddet. 
 
Derudover sørger Kim for – uden beregning udskiftning af det runde vindue i døren, 
og for udbedring af løs gummiliste i vinduerne. 
 
Elektrikeren har monteret den nye 63 amp sikring til Langebro. 
 
Jan har bestilt en boks til styring af tænd-sluk. Leveres uden beregning fra 
leverandøren.  
 

3 Planlægning af åbning af saunaen 1. oktober 
Der tændes for saunaen, så den kan benyttes kl. 6:00 den 1. oktober. For at fejer åbning 
af sæsonen, afholdes saunagus fra kl. 16:00. Eventudvalget vender tilbage med 
uddeling af arbejdsopgaver, når de har planlagt dagen.  
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4 Åbningstider og børnetider 

Det aftaltes, at saunaen er åben følgende tidspunkter: 
 
Hverdage: kl. 6:00 – 11:00 samt kl. 15:00 – 21:00 
Weekender: kl. 6:00 – 21:00 
 
I weekenden må medlemmer medtage egne børn i tidsrummet 11:00-15:00. Prisen for 
børn er 20 kr. pr næse (samme pris for øvrige gæster). På hjemmesiden samt på 
Facebook præciseres det, at børn altid skal være i følgeskab meden forælder. 
 

5 Eventudvalg 
I forbindelse med kommende gus-arrangementer undersøges muligheden for, at 
medlemmerne kan tilmelde sig direkte til gusmesteren, som så sikrer dels betaling på 
50 kr. via mobilpay og dels sikrer sig, at der kun kan bookes til det antal, der er plads 
til. 
 
Fremover vil der være gus-arrangement hver onsdag i en prøveperiode.  
 

6 Nyt fra kommunikationsgruppen 
Maria kontakter Tine for at få lavet en eventkalender på vores hjemmeside.  
 

7 Rengøring 
Rasmus gør rent to gange ugentligt i vintersæsonen. Eva har indkøbt en støvsuger. 
 

9 Medlemmer 
Foreningen har 397 betalende medlemmer og ca. 90 på venteliste. 
Inden jul vurderer bestyrelsen, om saunaen kan bære, at medlemstallet hæves til 500 
aktive medlemmer. 
 

10 I øvrigt 
Kristin og Maria laver projekt for flere måtter på Langebro. Derefter søges der penge til 
projektet. 
 
Lene laver projekt for belysning på Langebro. Derefter søges penge til projektet.  
 
Der var flertal for, at bestyrelsesmedlemmer fremover ikke skal betale kontingent. 
Sagen forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling. 
 
 
Arbejdsdagen, hvor saunaen skal males og sæbes ind, afholdes 24. september kl. 9:30.  
 

 Næste møde: 
24. september 2022 efter arbejdsdagen 

På Langebro 
 


