FÖRENINGEN KVICKBADHUSET
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Styrelsesammanträde tisdag den 4 december 2018 kl
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§ 166 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 167 Föreliggande dagordning godkändes.
§ 168 Genomgång av föregående protokoll från den 6 november.
§ 169 Aktuell ekonomi informerades av Lotta C. Ett mycket bra resultat, trots
några minus på badkorts- och bastuintäkter.
§ 170 Kvickbadhuset. Per, Claes och Eva träffar kommunrepresentanter den 7
december, för att diskutera de synpunkter som inlämnats från styrelsen. Det
övergripande målet är att styrelsen behåller driften av bastun, men med
positivt stöd av kommunen. En del av bastuns sponsorer har uttryckt
bekymmer ang. sommarens busliv, vilket har stört betalande gäster.
Genomgång av punkterna i hyreskontraktet, om det kommer att diskuteras
under mötet med kommunen.
Nya taggar på gång och detta handhas av Stig-Göran.
Något fel på element och bastuaggregatet på herrsidan. Oklart vad detta
beror på, men Stig-Göran tittar på detta. Undervattenslampan på damtrappan
fungerar inte, trots att den bytts ut förra året.
§ 171 Marknadsföring/hemsidan. Per rapporterar att många följer Facebooksidan. Lotta mailar påminnelse om medlemsavgiften för 2019 och Per
skriver en påminnelse på hemsidan.
§ 172 Bastuvärdsorganisationen. Alla pass är klara till och med januari 2019,
enligt Lotta T.
§ 173 Bokningstelefonen. Eva rapporterar antalet bokningar, vilket from idag och
tom 31/12 är fem stycken, samt att fem personer har tillgodohavande på icke
genomförd, men betalda bokningar.
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§ 174 Övrigt. Anslag i bastun angående öppettider på jul- och nyårsafton (öppet kl
08.00 -11.00), samt annons i HD inför Trettondagsdoppet (6 januari kl 12.00 –
15.00). Eva ansvarar för detta.
Per kontaktar ”Ukulele-gruppen” inför trettondagsdoppet, som en extra
nöjesmagnet. Lotta C. informerar om ”Kallbadveckan” (31/1 – 5/2 2019) i
Helsingborg. Något för oss att ingå i, eftersom vi ingår i ”Familjen
Helsingborg”, så Lotta tar kontakt med ansvariga.
§ 175 Nästa styrelsemöte den 22 januari 2019 på Hamnkrogen i Höganäs.

………………………………
Eva Jönsson
Sekr.

…………………………………
Per Lindblad
Ordf.

