BESTYRELSESARBEJDE I SJÆLLANDSGADE BAD
Sjællandsgade Bads bestyrelse udgør foreningens ledelse.
Ifølge vedtægterne er der ni pladser i alt. Syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Det betyder, at det er dem, der bliver valgt, der bestemmer sig for i
fællesskab, hvem der fx er formand og næstformand, og om der skal være andre roller i gruppen.

Hvad laver bestyrelsen?
Vi holder møde hver første mandag i måneden 17.30-21 inkl. aftensmad. Nogle gange er de
ansatte fra Badet med, andre gange er det bare os. På møderne taler vi om den generelle drift af
badet, om de strategiske mål vi har, og en del om økonomi og alt det andet, der får et levende
fællesskab som vores til at hænge sammen.
Vi er formelt også arbejdsgiver for de ansatte i Badet. Det betyder, at det fx er os, der sidder i
ansættelseudvalg, når der skal findes nye, og afholder løbende samtaler med de ansatte om deres
arbejde og trivsel.
Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at sikre, at der er et bad, der fungerer. Vi sørger for at
udarbejde og prioritere i årsplaner, visionsplaner mv. til Københavns Kommune og arbejder
løbende for i meget tæt samarbejde med de ansatte at sikre vedligehold af bygningen, et
fungerende frivilligfællesskab og ikke mindst økonomi til alt det, vi gerne vil. I det kommende år er
vores fokus især på vores bevillingen fra kommunen, der udløber ved årsskiftet 2020/21.

Hvad laver bestyrelsen ikke?
Vi er ikke et aktivitetsudvalg, så vi planlægger ikke fester, nye bade- eller saunainitiativer eller
andre møder. Det gør frivillige og ansatte meget bedre sammen med eller uden os. Arbejdet i
bestyrelsen er i høj grad af mere administrativ karakter.
Vi bestemmer ikke alt og slet ikke ned i detaljen. Det gør frivillige og ansatte også meget bedre
sammen. Bestyrelsen har overordnet ansvar, overblik og sikrer, at vi hele tiden arbejder i den
retning, som vi strategisk har besluttet.

Har du lyst til at være med?
Kan du se dig selv i opgaven som bestyrelsesmedlem? Har du mod på at træde ind i ledelsen og
løfte en del af ansvaret?
Så kom til generalforsamlingen og stil op til valg. Du må gerne have tænkt over et par ting, du vil
sige til resten af fællesskabet om, hvorfor du gerne vil sidde i bestyrelsen inden. Du skal være
medlem af Foreningen Sjællandsgade Bad og stiller op for en periode på 2 år ad gangen.
Det er vigtigt, at du har tid til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Udover møderne er der en del
arbejde, som vi søger at fordele ligeligt mellem os. Du skal regne med et par timer om ugen,
selvom det varierer meget i perioder. Vi regner også med at lave et heldags-seminar for den nye
bestyrelse i en weekend hurtigst muligt efter konstitueringen.Har du spørgsmål, så kan du skrive
på bestyrelsen@sjaellandsgadebad.dk eller ringe til Rie på tlf. 2513 5293.

