
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub

Torsdag den 3. september 2020 kl. 19.00
Hos Else

Referat:

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af referent

Else er referent

Referat:

2 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde vedhæ et indkaldelsen
Kort gennemgang af ak onslisten (også vedhæ et med 
kommentarer)

Referat:

3 Økonomi og status på 
medlemmer

219 medlemmer
15.934,78

Referat:

4 Ibrugtagnings lladelse og andet 
omkring byggeri

Montering af inventar
Maling af hus

Referat:
Der er a alt møde med Arkiplus torsdag den 10. september, hvor Nils forventer at lave papirarbejdet 
færdigt sammen med arkitetken

Maling kan gennemføres 14. 15 hvem vil være med – hjælpe. Else skriver mail ud. S llads fra Inge og Per, 
S ge fra Else.
Else køber pensel og maling.

5 Status fra Eventgruppen

Referat:
Der har været usikkerhed om hvad åbnings derne egentlig er. De er som følger:
Hverdage fra 6-9 og 17-20 
Lørdage fra 14-17 
Søndage fra 8-12
Overført fra referat fra eventgruppen:

Bad & Sauna - Kaffe & Brød.
Ca. 1 gang om måneden.
Bestyrelsens forslag var at eventgruppe beslu er og foreningen betaler.



(Eventgruppen finder at det vil være rimeligt at man betaler 10,-/brød og at foreningen dækker en 
eventuel rest. Vi forslår også, at der betales via MobilePay. Inge sørger for en lamineret seddel med pris 
og MobilePay.)

Cirka 1 søndag om måneden arrangerer Sorø Vinterbadeklub fælles morgenbord. 
Eventgruppen står for indkøb og lberedning af kaffe/the. 
Hvis ikke Eventgruppe selv – eller andre medlemmer byder ind med at bage 
morgenboller købes de. Eventgruppen beslu er om der skal lføjes 
ak vitet fx førstehjælp, foredrag etc. 
Eventgruppe kan uddelegere, men der skal være mindst en,
der er ansvarlig for arrangementet.

Bad & Sauna - Kaffe & Brød arrangementerne evalueres l medlemsmøde i januar.

Vi er usikre på hvor mange der møder op, og dermed på hvor meget der skal købes ind. Vi blev enige om 
at prøve os frem, gerne være 2 de første gange, således den ene kan købe mere ind om nødvendigt.

Andre ak viter
a. Saunaguskursus. Der skal bookes et lokale på Værkerne når vi har en dato. ( Inge booker)
b. Saunagusa ener. Bestyrelsen beslu ede 29.juni, at nedsæ e en Saunagusgruppe, hvor 

Jacob og Majbri , som også er med i Eventgruppen, er med. Nils fra bestyrelsen er også 
med. I forhold l Eventgruppen, bliver der en koordinerings opgave med ak viteter. 
Saunagusgruppen skal beslu e om ak viteten kun er i saunaen, eller skal der også være 
klubarrangement i forbindelse med det? I givet fald skal der bookes lokale. ( Inge booker)

c. Fuldmånebadning og nymånebadning Når der er bookes lokaler l klubarrangementer, skal 
der også være en vært. Hvis ikke vi booker lokaler, men nøjes med at omtale at der er 
fuldmåne, skal der ikke være værter. Vi behøver ikke gøre det på sammen måde hver gang. 
Vi blev enige om blot at melde datoerne ud på sæsonplanen i denne sæson. På sigt kan det 
være således at hvis en fra eventgruppen/saunagusgruppen/bestyrelsen gerne vil tage 
ini a v l lidt ekstra, kan det ske ved at melde noget ud på Facebook/mail med lidt kortere 
varsel, således vi også har li  fleksibilitet. Det kan fx være at man gerne vil sæ e fakler op. Vi
er dog klar over at vi ind itl videre ikke har flere åbnings mer at arbejde med.
Fuldmåne: Lørdag 31.10, Mandag 30.11, Onsdag 30.12, Torsdag 28.1, Lørdag 27.2, Søndag 
28.3. 
Nymåne: Fredag 16.10, Søndag 15.11, Mandag 14.12, Onsdag 13.1, Torsdag 11.2, Lørdag 
13.3, Mandag 12.4

d. Halloween er lørdag den 31. oktober, hvor der også er fuldmåne. Vi holder i den forbindelse 
åbent hus fredag den 30.9 kl 16 - 21 - analogt med Sorø Handelsstands Halloween 
arrangement. Inge søger lladelse hos S elsen.

e. Åbent hus arrangementer. Bestyrelsen har beslu et at holde åbent hus mandag-fredag i uge 
42 fra 17-18. Vi forsøger at involvere vores medlemmer. Inge søger lladelse hos S elsen.

f. Inge kontakter Sorø Lys iskerforening om et fælles arrangement om førstehjælp på vandet - 
som SLF arrangerede for nogle år siden. Det kunne være en kluba en.

Arrangementerne evalueres l medlemsmødet i januar.

2) Andet
a. Forslag l bestyrelsen om at indkøbe en s ge l redning. Det gør vi.
b. Eventgruppe spøger e er regler om køb af ekstra d. Det må komme når vi lige har set 

hvordan det går.
c. Eventgruppen har opre et en gruppe på Messenger (Tak l Meiske)

Overblik



12 Søndagsarrangementer 
Kyndelmisse
1 åbent hus arrangement
0 fuldmåne/ny måne arrangementer, som eventgruppen står for
X antal saunagus, som Saunagusgruppen står for.

Inge skriver en sæsonplan, der kan sendes l medlemmerne. 
Else laver mail l medlemmerne der kan sendes ud den 15. september. Heri står også noget om covid-
regler mm betaling, nøgler mm.

6 Åbning den 4. oktober
 Planlægning og afvikling
 Håndtering af coronaregler
 Låsesystem
 Rengøring af sauna før 

åbning og videre frem

 

Referat:
Vi har i bestyrelsen beslu et, at vi ikke holder egentlig sæsonstarts-arrangement. 
Vi finder ud af reglerne omkring rengøring. Ulla bliver tovholder.
I åbnings den er der ½- mes ”dri ”. 10 personer af gange. 
Vi starter den 4. oktober.
Forhåbentlig får vi styr på låsesystemet i næste uge. Vi mangler stadig adgang for elektriker. Finn 
undersøger det inden den 6/9.
Vi bes ller 200 armbånd. Vi har lige nu ikke økonomi l at købe mere end de 200, så må vii købe flere 
e erhånden. Det koster 100,- i depositum for armbånd.

7 Status fra Kyndelmissegruppen
Referat:
Der er lavet en projektplan. En hyldest l B.S. Ingemann. Lys-sætning omkring emnet. 
Der er idé omkring ”gadelygte” ved badestedet.

8 Velkoms older – status 
Referat:
Hvordan går det med den? Vi skulle gerne ha’ noget l sæsonstart.

9 Sponsorer, hvordan kommer vi i 
gang med dem

Referat:
Sponsorskilte. Else tager kontakt l Anja i . skilte.
Sælge sponsorplader alene for én pris og arrangementer for en anden pris. 

12 Evt.
Referat:
Pressemeddelelse på åbning af sauna. Det skal i avisen onsdag den 30. september. Deadline ugen før 
torsdag den 24. september. Inge skriver, når vi er enige om forløb.


