
 
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub 
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00 

Hos Jacob 

Deltagelse: Else, Finn, Majbritt, Helle, Nils og Jacob.  

Afbud fra: Ulla og Inge.  

Dagsorden og efterfølgende referat: 

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller indstilling 

   

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Jacob 

Referat:  
 

2 Status om medlemstal og 
økonomi. 

  

Referat: Der er 262 ordinære medlemmer. Der to støttemedlemmer.   
Der står 72.412,13 kr. på foreningens konto. 
 

3 Sæsonplan 2021/22 
 

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsesmedlemmer skal melde ind, hvilke 
arrangementer de vil stå for næste sæson. 
  

Referat: Der er sat navne på hvem der fra bestyrelsen er tovholder på de arrangementer som er planlagt. 
På generalforsamlingen vil medlemmer blive opfordret til at melde sig til at deltage og støtte om og 
deltage aktivt i foreningens Eventgruppe. Det er planen at starte Sommer Sauna op som aktivitet. Det 
kommer til at foregå efter aftale med Sorø Lystfiskerforening, på udvalgte morgener og aftner på 
hverdage. Det bliver med en form for brugerbetaling, og dem som deltager bidrager til rengøring efter 
arrangementet. 
 

4 Rengøring Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde. 
Rengøring, affald og vask. 
  

Referat: Der blev drøftet muligheden for at lave en kombination af professionel rengøring og en aftale 
med nogle lokale unge om en eller to ugentlige tjanser. Det undersøges hvad der skal til af forsikringer 
for at den slags aktiviteter er dækket. 
Else kontakter Sorø Kommune for at høre hvad der er af muligheder for at få en 
skraldespand/affaldscontainer. Der arbejdes på at finde en løsning på at få vasket viskestykker og klude 
som bruges i forbindelse med foreningens daglige aktiviteter. 
Jo flere aktiviteter som medlemmerne hjælper med, jo nemmere er det at holde kontingentet på et lavt 
niveau.  
 

5 Generalforsamling Nye vedtægter er vedhæftet og forslag til dagsorden 
 
Andre punkter? 

Referat: 
Dagsordenen og vedtægtsændringer er gennemgået, og sendes til beslutning på generalforsamlingen.     

6 Arrangementer forår 2021 Hvad kan/vil vi? 
 

Referat: Se punkt 3.   



 
 

 

 

 

7 Vedligehold sommer Plan ved Jacob. 
 

Referat: Klubhuset skal males udvendigt.  
De inderste vinduer i saunaen skal afmonteres for tilpasning og oliering. 
Tilpasning af saunadøren så der kan lukkes/låses forsvarligt af i perioder hvor den ikke er i drift.  
Der skal bygges en reol på loftet, til diverse tilbehør.  
Platform til fodvaskebalje.  
Montering af elkabel under bro.  
 

9 Evt.  
 

Referat: På næste møde skal der arbejdes videre på at få synliggjort dem som har ydet sponsorater og 
nye sponsorater.   
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 24. august kl 19.  
Der afholdes et kort konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.  
 

 

 


