FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Styrelsesammanträden den 23 augusti 2021 kl 18:00
på Hamnkrogen i Höganäs
NÄRVARANDE

FRÅNVARANDE

Claes Adolfsson, ordf.
Stig-Göran Karlsson, vice ordf.
Lotta Carlström, kassör
Eva Jönsson, sekr.
Ulf Tufvesson
Christian Lassen
Fredrik Widén
Johan Hugander

§ 51

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 52

Dagordningen godkändes.

§ 53

Genomgång av föregående protokoll.

§ 54

Aktuell ekonomi. Ekonomin ser lovande ut, trots rådande situation och
sommartid. Uthyrningen går oväntat bra, vilket gett en inkomst på 15 20.000 kr/månad.

§ 55

Kvickbadhuset. Beslutas att öppettiderna utökas i september, vilket innebär
att vi närmar oss ordinarie schema. Detta beslut är helt beroende på om värdsituationen löses.
Tider:
Tisdag: kl 15:00-17:30 damer och kl 17:30-19:00 draperi
Onsdag: kl 15:00-17:30 herrar och kl 17:30-19:00 draperi
Torsdag: kl 08:00-10:00 sambastu
Fredag: kl 16:00-20:00 sambastu, enbart för medlemmar
Lördag: kl 08:00-12:00 sambastu, enbart för medlemmar
Söndag: kl 09:00-12:00 sambastu
Ovanstående tiden är baserat, dels på tidigare schema, men framförallt
tillgången på värdar.
Hyreskostnaden för sällskap är 600 kr/2 tim och för företag 1200 kr.
Beslutar att antalet badande blir obegränsat from 1 sept, dvs högst 30
personer, som är det högsta tillåtna antalet ibastun.
Draperiet sätts upp av Stig-Göran och Tue.
Uppmärksammats att stolparna som bär lavarna luktar mögel. Christian
kontaktar kommunen angående detta, samt informerar om trasig belysning.
Lotta konstaterar att kokosmattorna (ca 15 m) är trasiga och behöver bytas
ut. Hon kontaktar leverantör.
Nytt aggregat på herrsidan är på plats.

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
PROTOKOLL
Ny städutrustning behövs och Lotta köper in vad som behövs.
Beslutas att anslag med information om att ”All badning sker på eget ansvar
och egen risk”, ska sättas upp.
§ 56

Marknadsföring/hemsidan. Lotta uppdaterar hemsidan efterhand och vid
behov. ”Pelles blogg” är avslutad.

§ 57

Bastuvärdsorganisationen. Fredrik får i uppdrag att ordna inplastat anslag
om de nya bastutiderna (se § 55), som börjar gälla den 1 september och för
att klargöra värdskapet tisdags- och torsdagskvällar.

§ 58

Bokningstelefonen. Christian rapporterar, att bokningarna har minskat något
efter en mycket intensiv uthyrningsperiod.

§ 59

Övrigt. Som beslutats vid föregående möte, blev det fotografering av
styrelsen. Detta trots att Fredrik Widén inte kunde närvara.

§ 60

Nästa styrelsemöte den 20 september kl 17:30 (OBS tiden!) på
Hamnkrogen.

………………………………
Eva Jönsson
Sekreterare

……………………………………
Claes Adolfsson
Ordförande

