Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 13. januar 2022 kl. 19.00
Hos Ulla, Frederiksvej 16
Deltagere: Majbri , Jacob, Else, Finn, Ulla, Helle
A ud fra Nils, Lasse
Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt.
Beskrivelse

Evt. yderligere info eller inds lling

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Referent: Helle

2

Status om medlemstal og
økonomi.

Herunder:
Refundering af gæstebetaling
Tre gange gæst. Hvordan håndteres det?
Hensæ elser

Referat: Banksaldo dd 257.680,21 kr + 27.000 på projektkonto
387 medlemmer, heraf 154 nye. Derudover 6 passive/stø emedlemmer. Det beslu es at sæ e
yderligere 10.000 kr ind på lånet. De 27.000 bliver stående l fx udski ning af varmelegeme på
saunaovne.
Når vi når 400 medlemmer, eller ved denne sæsons udløb, ophører muligheden for at få refunderet
gæstebetaling. Begrænsningen på at deltage som gæst 3 gange bor alder også.
3

Referat og opfølgning på møde
med Lys iskerne
Referat: Jacob og Else har været l møde med Lys iskerne, med orientering om den aktuelle situa on og
udviklingen i vinterbadeklubben.
Mødet var godt og konstruk vt og referat fra mødet anvendes l Lys iskernes generalforsamling.
4

Status på rengøring,
forbrugsvarer og renova on
Referat: Ulla har spurgt om vi kunne få rengøring en ekstra dag ind l 1.3. Rengøringsselskabet får frit
valg om hvilke dage, rimeligt fordelt. Saunaen må så lukkes når der er rengøring. Hovedrengøring kan
godt håndteres af medlemmerne.
Vi får muligvis brug for ﬂere klude, da der er ﬂere forskellige der vasker. Else skriver l medlemmerne
vedr. vask. Der indkøbes også et ekstra bruseforhæng samt svaber.
Vi afventer en regning fra Lys iskerne på renova on.
5
Fastlæggelse af strategidag
Forslag: Den 29. januar fra 10-15?
Referat: Det er beslu et at bruge den dag, hvor vi alligevel skulle have været l Kyndelmisse. Else booker
Værkerne, hvis muligt. Vi overvejer emner og kommer med input l Else
6

Generalforsamling

På valg er Ulla og Else
Forberedelse af GF – da indkaldelse skal udsendes inden
næste bestyrelsesmøde
Referat: Både Else og Ulla modtager genvalg. Det er lidt farligt at der kun er 2 på valg et år og 5 det andet
år. Vi må på strategidagen overveje, om vi kan gøre det mere hensigtsmæssigt. Vi skal overveje på
generalforsamlingen at nedlægge muligheden for at være hvilende medlem
7
Venteliste
Hvad vil vi?
Referat:

Det blev beslu et at opre e en begrænset venteliste. Det koster 250 kr at blive optaget,
som engangsbeløb. Hvis man siger nej l et lbudt medlemskab, ryger man ud af ventelisten
igen.
8
Nyt fra vedligeholdelsesgruppen
Referat: Trapperne er monteret og betalt. Midler digt lys etableres. Saunabænkene har fået olie i går, og
det skal nok fremover ske hver eller hveranden måned. Overskab er monteret og med lys under, koblet
l sensor i gangen, således er lyset er dæmpet i gangen. Ovnene skal på et dspunkt have nye
varmelegemer, lidt a ængig af vandbrug, deraf hensæ elser. Der skal også etableres noget ven la on
så bygningens leve d forlænges.
9
Nyt fra Saunagusgruppe
Referat: Gus er nu 3 gange om ugen, og der er nærmest fuldt belagt, så der genereres en del indtægt på
den konto. Der er ﬂere der er på venteliste, så vi må virkelig opfordre l at man melder a ud, hvis man
alligevel er forhindret. Der er et par stykker, der er interesserede i at blive gusmestre.
Vi har endnu ikke lbudt gus sammen med udlejning af saunaen, det må a ales for hver gang.
10
11

Årshjul
Sponsorater

Udskydes l strategidag
Udskydes l strategidag. Dog har Nils fået C2 Reklame l
at sponsorere skilte l saunaen
12
Hjemmeside
Hvad vil vi?
Referat: Vi kan overveje om der kunne eﬀek viseres lidt med en integra on med Conventus, så en del
dobbeltadministra on kan undgås.
13
Evt.
Referat: Der har været et uheld i dag hvor et medlem er faldet og kommet galt afsted. Else prøver at
ﬁnde ud af hvem det er og hvordan det går.

