FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträde den 1 oktober 2019 kl 18.00 på
Hamnkrogen i Höganäs
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§ 41

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 42

Dagordningen godkändes.

§ 43

Genomgång av föregående protokoll från den 22 augusti.

§ 44

Aktuell ekonomi. Enligt kassören är resultatet något sämre än motsvarande
förra året. Antalet medlemmar är 338. Elen, städningen och hemsidan är de
stora kostnaderna. Sponsrings-avtalet med AB Höganäshem är klart.
Innebär bl.a. att föreningen åtar sig att tre ggr per år bereda ungdomar fritt
tillträde till bastun. För detta erhåller föreningen 5000 kr årligen. Ytterligare
en sponsor har tillkommit, Företaget Holy Smoke som sponsrar med 5000
kr/år och i avtalet ingår en uthyrning + årskort. Ordförande tar kontakt med
företagen Garage och Höganäs Bryggeri som också visat intresse att sponsra
föreningen.

§ 45

Kvickbadhuset. Till värdträffen den 15 september kom 33 värdar och alla
verkade uppskatta mat och dryck. Kostnaden blev 195 kr/kuvert. En del
förslag diskuterades om öppettider för herr och damsidan och en smärre
justering är gjord. Denna gäller till årsmötet 2020 eventuellt beslutar annat.
Beslutade att draperiet kommer att tas bort, eftersom inget behov finns
längre. Livbojen saknas och ordförande kontaktar fastighetsägaren om detta.
Ordförande beställer nya ”flyers”. Den 14 oktober kl 11.00 kommer
maskinrummet att städas. Den gamla herrtrappan (med nya trappsteg)
kommer att installeras inom kort. Fastighetsägarens propå om en upphissbar
trappa, anses in nödvändigt. Hellre då en mer lätthanterad trappa på
herrsidan, anser styrelsen. Stig-Göran plockar in hissanordningen, eftersom
trappan står nerfälld under vintersäsongen. Ny belysning kommer att
installeras. Akutnyckel och en tag förvaras hos Cirkel K och Kvickkiosken får
tillbaka en tag.
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§ 46

Marknadsföring/hemsidan. Som vanligt många kommentarer på Facebook
liksom på hemsidan. Nu fungerar även bildsidan.

§ 47

Bastuvärdsorganisationen. Julafton (tisd), Juldagen (ons), Nyårsafton (tisd)
och Annandag jul (tors) är bastun öppen kl 08.00 – 12.00. Ordförande
kontaktar Lotta T, angående bekymmer med värdar på tisdagarna.

§ 48

Bokningstelefonen. Fortfarande inte så många bokningar inkomna. En del
har lite kort framförhållning och blir besvikna, när det inte finns ledig tid
precis när de önskar. Ordförande skriver på Facebokk och på vår hemsida om
möjligheten att hyra vår fina bastu.

§ 49

Övrigt. Claes funderar ut hur föreningen ska kunna ändra felaktiga
öppettider på Google.

§ 50

Nästa styrelsemöte tisdag den 19 oktober kl 18.00 på Hamnkrogen.

………………………………
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