Formandens beretning 2021
Året der gik.
I dag har ca. 102 meldt sig til ud over bestyrelsen og æresmedlemmerne.
Bestyrelsen består af:
Børge Schaltz
Lars Majlund
Janni Wartacz
Martin Lönborg
Kirsten Johansen

formand
kasserer
sekretær
medlem
suppleant

Bestyrelsen har afholdt 13 møder siden sidste generalforsamling i 2019. Normalt er der 4 møder
om året, men pga. jubilæet og Covid-19 er der holdt flere.
I øjeblikket har vi 991 medlemmer, heraf 469 damer og 522 mænd. P.t. står der omkring 531på
ventelisten.

Hjertestarterkursus med 14 tilmeldte blev afholdt på badeanstalten i 2019.

I januar 2020 startede udvidelsen af damernes saunaomklædningsrum.

50 års jubilæet den 18. januar 2020 blev en kæmpe succes. Jubilæet blev afholdt i Hollænderhallen
med 272 deltagere, som alle fik en dejlig middag og oplevelse med skuespiller Martin Buch og
bandet Tennis.
I forbindelse med jubilæet blev udgivet et jubilæumsskrift skrevet af Claus Ehlers og Dines Bogø. Er
der nogen der endnu ikke har fået et eksemplar, kan man tage et med, når man går herfra.

Så ramte Covid-19 restriktionerne os. Standernedtagningen den 26. april 2020 måtte aflyses.
Inden da nåede bestyrelsen at fremsende tegninger på udvidelse af damesaunaen til kommunen.

Restriktionerne fortsatte og det betød også, at standerhejsningen 4. oktober 2020 også måtte
aflyses.

Den 30. september 2020 rykker vi kommunen for svar på vores ansøgning om udvidelse af
damesaunaen.

Vi har bragt et ønske om handicaptrappe i dameafdelingen videre til Hollænderhallens brugerråd
med det håb, at det kan blive bevilget af handicaprådet.

Generalforsamlingen den 1. november 2020 blev aflyst ligeledes pga. Covid-19.
Den 12. november 2020 brændte kontoret på vores dejlige Dragør Søbad. Det vil sige, at nu var
der ingen strøm og slet ingen mulighed for at komme i omklædningsrummene.
Bestyrelsen besluttede at sætte plastik op i både dame- og herreafdelingen, så man kunne få lidt
læ inden og efter man havde været i vandet.

I 2021 måtte bestyrelsen også aflyse standernedtagningen.

I sommeren 2021 blev hjertestarteren flyttet ud i et nyt skab og sidder lige uden for indgangen.

I august 2021 erfarer vi, at kommunen havde taget vores ansøgning om udvidelse af damesaunaen
af bordet, uden at give bestyrelsen besked. Vi tog aktion og bad om et møde med kommunen, der
fandt sted den 28. september. Udfaldet af dette blev, at kommunen sender vores forslag videre til
Kystdirektoratet.
Jeg har netop talt med kommunen, der oplyser, at Kystdirektoratet ingen indvendinger har mod
udvidelsen af damernes sauna. Kommunens behandling af sagen fortsætter.
Udvidelsen er dog betinget af, vi anvender eksisterende el-kapacitet.

Saunaerne åbner igen den 1. september 2021 – dejligt!

Efter standerhejsningen den 3. oktober blev det besluttet, at inviterer medlemmerne til en frokost
for at fejre genåbningen efter Covid-19 restriktionerne. Frokosten fandt sted på Badehotellet. Der
deltog 92 medlemmer.

Glasset over ovnen i herresaunaen faldt ned her i oktober måned og derfor vil vi sikre os, at glasset
over ovnen i damesaunaen er monteret korrekt.

I øjeblikket er der ingen strøm til pavillonen pga. en kortslutning under bademesterkontoret. Da
det er en forsikringssag ifm med branden afventer vi at arbejdet bliver igangsat – men vi afventer
også at vandstanden falder, da elektrikeren skal ind under badebroen. Vi forventer, at arbejdet
sættes i gang hurtigt, hvis ikke vil der blive etableret nødstrøm.

Da nu damernes omklædningsrum er udvidet, åbnes op for damernes venteliste. De enkelte
medlemmer for besked.

Bestyrelsen arbejdet med, at få sat en vindskærm op i dameafdelingen, så flere kan klæde om og
komme i vandet.

Foreningens årshjul
 Dåb den 30. januar 2022 kl. 11 med efterfølgende frokost på Badehotellet kl. 12.
 Standernedtagning den 24. april 2022 kl. 11.
 Standerhejsning den 2. oktober 2022 kl. 11.
 Generalforsamling den 6.november 2022 kl. 11.

Når det nu snart jul, så har vi også en ønskeliste:
 Større el-kapacitet (nyt kabel til badeanstalten)
 Toiletter åbnes i vinterhalvåret
 Parkeringspladsen bliver asfalteret
 Handicaptrappe i dameafdelingen

Tak til
Revisor Ulrik Ankerstjerne
Regnar Walløe, bademestrene, vores musiker Mogens, Finn Alfred og Erlan.
Benny, Keld, Manfred og Carlos og til alle dem der giver et nap med, blandt andet her til
generalforsamlingen.
Også en stor tak til vores dirigent Arne Elvers.
Hermed min beretning slut.

