Formandens beretning 2022

Året der gik.
I dag har 68 meldt sig til spisningen efter generalforsamlingen inkl. bestyrelsen og
æresmedlemmerne.
Bestyrelsen består af:
Børge Schaltz
Lars Majlund
Janni Wartacz
Martin Lönborg
Kirsten Johansen

formand
kasserer
sekretær
medlem
suppleant

Bestyrelsen har afholdt 7 møder siden seneste generalforsamling.
I øjeblikket har vi 986 medlemmer, heraf 470 damer og 516 mænd. P.t. står der omkring 750 på
ventelisten. Efter generalforsamlingen vil 20 damer og 20 herrer får muligheden for at blive
medlem. Det er naturligvis de damer og herrer, der står øverst på ventelisten.
Saunaudvalget har holdt møde på badeanstalten den 8. december 2021. Mødet i februar blev
desværre aflyst. Efterfølgende har Martin været hårdt presset af arbejde, men der håb forud. Der
er nu indkaldt til møde.
Den 25. januar var der valg til Hollænderhallens brugerråd, der blev udvidet, så vi også er en del af
udvalget. Undertegnede er blevet suppleant i brugerrådets bestyrelse og bliver inviteret til at
deltage i møderne.
Herrernes åbne omklædningsrum har fået plexiglasplader opsat for at modstå vind og vejr.
Desværre er udbygningen af damesaunaen endnu en gang udsat. Firmaet Aarsleff har modtaget
vores tegninger – men, men, men – det viser sig, at projektet skal behandles i Kystdirektoratet og
efterfølgende i Fredningsnævnet.
I begge disse instanser er projektet blevet godkendt og skal nu behandles politisk i kommunens
Klima-, By-, og Erhvervsudvalg den 30. november 2022. Hvorvidt det skal videre i andre af Dragør
Kommunes udvalg vides ikke på nuværende tidspunkt. Men – jeg tror det har lange udsigter.
Den 11. april inviterede borgmesteren sig selv til møde med bestyrelsen på Dragør Søbad. Det var
et rigtig godt møde med en imødekommende borgmester. Vi fik snakket om
• udvidelse af damesaunaen
• større strømkabel til Dragør Søbad
• handicapvenlig trappe til dameafdelingen
• udvidelse af omklædningsrummet til herresaunaen
• ønske/planer om behovet for fælles sauna.

Den 24. april havde vi standernedtagning og dåb samtidigt. 16 blev døbt og mange deltog i
spisningen bagefter på Badehotellet.
Vi sendte en ansøgning til kommunens idrætsinspektør i juni måned om etablering af en
handicapvenlig trappe til dameafdelingen. Vi vidste, at kommunen var ved at indhente tilbud på
nye trapper til hele Søbadet --- vi er nu ved selv at indhente tilbud på handicaptrappe til damerne.
Det tager for lang tid med det kommunale system.
Bestyrelsen besluttede at renovere herresaunaen, da den var meget slidt. Skruerne i gulvet var på
vej op igennem linoleummet. VI forventede, at den var klar 1. september – det var den næsten.
Dags dato mangler vi at sætte den nye ovn op og venter på, at entreprenøren har tid.
Den 2. oktober var der standerhejsning, hvor ca. 85 medlemmer var mødt op.
Så kom energiudfordringen - el-priserne er på himmelflugt! I første omgang kontrollerer vi nøje
forbruget og det er nu besluttet, at saunaerne automatisk kun tændes 2 gange i døgnet.
Kommer I uden for disse tider, kan man selv starte den ved tryk på kontakten. Man skal dog være
opmærksom, at det tager 30 minutter før, saunaen er klar.
Kommunen er endnu ikke kommet med nogen form for restriktioner vedrørende el-forbrug. Vi
holder øje med, hvad øvrige vinterbadeklubber med saunaer foretager sig, inden vi beslutter
yderligere restriktioner for vores saunaer.
Vi kan oplyse, at kommunen har en delvis variabel el-pris, og aftalen gælder 2023 med. aftalen
giver en lavere el-pris end den variable pris. Seneste årsgennemsnitspris er pt 2.03 kr./kWh.
Idrætsinspektøren – chefen for hollænderhallen og Søbadet – har sagt sin stilling op. Det er nu
kommunens centerchef, der står for ledelsen.
Der er udarbejdet tegninger til udvidelse af herresaunaomklædningsrummet. Vi søger kommunen
om tilladelse til at udvide omklædningsrummet på samme betingelser, som lå til grund for
udvidelsen af damernes omklædning, det vil sige i sommerperioden – ved spidsbelastninger - må
bademesteren åbne for vores omklædningsrum.

Foreningens årshjul
•
•
•
•

Standernedtagning den 30. april 2023 kl. 11
Standerhejsning den 1. oktober 2023 kl. 11
Generalforsamling den 5.november 2023 kl. 11
Dato for dåb er endnu ikke aftalt.

Tak til
Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.
Tak til Revisor Ulrik Ankerstjerne, Regnar Walløe, bademestrene, vores musiker Mogens, Finn
Alfred og Erlan, Benny, Keld og Anders og alle I andre, der giver et nap med,
Også en stor tak til vores dirigent Arne Elvers.
Hermed min beretning slut.

