Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Onsdag den 4. marts 2021 kl. 19.00
Via Teams
Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt.
Beskrivelse
1

Godkendelse af dagsorden

Evt. yderligere info eller inds lling
Referent: Majbri
Deltagere:
Else, Inge, Ulla, Helle og Nils.
Gæster: Jacob og Majbri

Referat:
2

Status om medlemstal, økonomi
og strømforbrug mm.
Lidt om regnskab 2020
Indbetaling på lån
Beslutning om muligheden for at
betale indmeldelsesgebyr nu og
først kon ngent l næste år. Og
dermed være medlem med det,
der følger med.
Skal vi lbagebetale kon ngent
pga. corona eller give rabat
næste år (jf. mail fra Helle)

Referat:
Overskud hvis saunaregnskabet holdes adskilt.
Større indtægt end forventet, men lavere udgi er l el
Større udgi er l opstart end budge eret.
Medlemmer: 264 inkl. et medlem som har betalt, men har meldt sig ud. (budget 35, men har fået 98 nye
medlemmer).
83.070,52 kr.
Flertallet mener at vi skal fastholde at ved indmeldelse betaler man indmeldelsesgebyr og kon ngent.
Der er enighed om at der ikke lbagebetales kon ngent for 2020/21.
Der sendes en forklaring ud i nyhedsbrevet.
3

Kommende generalforsamling

Vi har booket lokale i Værkerne den 16. juni.
Bliver meldt ud l medlemmerne i et nyhedsbrev

Referat:
Else skriver l medlemmerne at vi holder generalforsamling den 16. juni.
4
Sæsonplan 21/22
Forslag vedhæ et
Referat:
Der skal bookes lokaler senest den 14/3.
Inge foreslår et medlemsmøde inden jul 2021.
Majbri : Lad medlemmerne byde ind på opgaverne i sæsonplan 21/22 ved generalforsamlingen.
Til næste møde skal bestyrelsen byde ind på de arrangementer de kan være med l.

5

Markedsføringsstrategi

Forslag vedhæ et

Referat:
Ulla: Foreslår at der sælges sponsorplader (messing f.eks.). Forslås genoptaget på et møde.
Nils: Søn laver en podcast, og vil spørger om han kunne lave en sådan.
Inge: Vi skal have en værdisnak om hvad vi gerne vil være kendt for. Skal på et af de næste bestyr. møder
Else: Vil slår op på sociale medier ind l 18/4/21.
6

Forslag l medlemspleje

Forslag vedhæ et

Referat:
Meld lbage l Inge eller Majbri senest den 5-3-21, om man kan deltage den 14/3
Deltagere:
Jacob, Else, Inge, Helle, Majbri og Morten.
7

Forslag fra Arne om at lbyde
køb af badekåber med logo via
foreningen.
Kan vi overskue det?

Referat:
Foreningen kan ikke stå for fælles indkøb i øjeblikket, men vi kan tage det op på generalforsamlingen om
der evt. skal laves mærker.
Kunne evt. forhandle en foreningsrabat i sæson 21/22 hos en forhandler at udstyr.
8
Rengøring fremover
Info og uddybning vedhæ et
Referat:
Forslaget drø es på næste bestyrelsesmøde og beslu es der.
Vi skal drø e hvem der vasker klude og hvad vi gør ved aﬀald.
9
Referat:

Evt.

