Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 17. december 2020 kl. 19.30
Via Teams
Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt.
Beskrivelse

Evt. yderligere info eller inds lling

1
Godkendelse af dagsorden
Referent: Inge
Referat: godkendt med lføjelse af nyt punkt 5) Kommunika on på mail, 6) GUS-gruppens budget og 7)
evt
2

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt som afslutning på sidste møde.
Der er siden seneste bestyrelsesmøde truﬀet følgende
beslutninger:
Nye åbnings der er indført i henhold l udsendt skema.
Der er indført Hotsauna som betalingssauna (25,-) to gange
om ugen.
Gæste sauna 2 gange om ugen (50,-)
Vi har med baggrund i regerings udmeldinger lukket for
adgang l bygningen mindst ind l 3. januar.

Referat: Taget l e erretning
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Boblebad – mulighed for at leje
saunaen l egen familie i
juleferien

Kan vi stadig lbyde det, trods øvrig lukning.
Inge har undersøgt med kommune og coronalinje.

Referat: Coronalinjen vurderer ikke at det ligger inden for rammen at åbne som beskrevet. Bestyrelsen
vurderer også at det sam digt vil være et uheldigt signal i forhold l omverdenen.
Beslutning: Vi fastholder den nuværende lukning.
4
Medlemsmøde og/eller
Vi kan formodentlig ikke holde medlemsmøde i januar.
spørgeskemaundersøgelse
Udskyder vi eller forsøger vi at holde noget virtuelt?
Kunne vi lave spørgeskemaundersøgelse for at høre
medlemmernes meninger?
Referat: Der kan være mange ulemper med en spørgeskemaundersøgelse. Det gælder såvel udformning
af spørgsmål, fortolkning af svar, opgave for bestyrelsen etc.
Beslutning: Medlemsmødet udskydes på ubestemt d. I stedet for en spørgeskemaundersøgelse invitere
vi medlemmerne l at komme med input og kommentar via mail.
5

Kommunika on på mail

Vi skal være opmærksomme på hvorledes vi kommunikere
på mail, når vi skal beslu e noget.
Referat: Vi drø ede, at vi skal kunne spørge hinanden i en mail om et emne og forvente at alle svarer –
også hvis man ikke har yderligt at lføje. Vi skal også give hinanden lov l at være kri ske, men på en god

måde og huske at holde fokus på bolden og på bestyrelsens opgave.
6
GUS-gruppens budget
GUS-gruppen ønsker at overskride budge et med kr.500,Referat: GUS gruppen har fået et samlet lbud med en meget stor rabat, l gengæld ligger det samlede
beløb på ca 10.500,Beslutning: Godkendt.
7
Evt.
Referat:
Bade alene: Der er mange der ikke ønsker at bade alene. Helle undersøger hvordan vi kan bruge
holdsport l det og understreger at der stadig ikke er åbnet i omklædningen. Vi følger Coronaretningslinjerne og alle skal huske afstand og forsamlingsforbud.
Lys: Jacob og Morten er i gang med at undersøge hvilke muligheder der er.

