
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 22. april 2021 kl. 19.00

Hos Else

Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Else
Referat:

2 Status om medlemstal og 
økonomi.

264 medlemmer
75.498,14 DKK

Referat:

3 Sæsonplan 2021/22 Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor 
bestyrelsesmedlemmer skal melde ind, hvilke 
arrangementer de vil stå for næste sæson.
Kyndelmisse 2022 ved Inge

Referat:
Det har vi ikke fået kigget på. Til næste møde sender Else på forhånd sæsonplanen ud og alle forbereder 
sig dere er på, hvilke ak viteter de vil byde ind med.
Bestyrelsen vil gerne, at Inge står for Kyndelmisse 2022.

4 Rengøring Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde.
Beslutninger vedr. rengøring, affald og vask

Referat:
Vi beslu er at vælge MH rengøring l én ugentlig rengøring fra sæsonstart 2021-22.
Else undersøger hvordan vi gør omkring affald. Else tager kontakt l kommunen omkring reglerne for 
affald mm.
Vi undersøger hvad det koster, hvis MH rengøring skal ha opgaven med vask af klude mm.  (Else 
undersøger om Inge vil tage opgaven – alterna vt tager Ulla opgaven.

Det skal desuden undersøges om vi skal have en ulykkesforsikring i foreningen (Helle undersøger det og 
vender lbage l Else).

5 Generalforsamling

Referat:
Vi holder fast i at holde GF den 16. juni og satser på at det kan lade sig gøre. 
Vi bruger næste møde på at forberede generalforsamlingen.
Forslag l de nye vedtægter sendes l bestyrelsen inden mødet.
Forslag l punkter l drø else sendes på forhånd l Else, så det kan komme med i indkaldelsen l 
bestyrelsesmødet.

6 Arrangementer forår 2021 Hvad kan/vil vi nu og e er den 21. maj



Referat:
Vi forsøger med en form for åbning e er 21. maj når alle har mulighed for at kunne være med.
Det bliver under hensyntagen l gældende na onale og kommunale regler.
Ind l videre skal alle, der skal bruge faciliteterne have ”corona-pas”. Af den grund har vi ikke mulighed 
for at håndtere almindelig åbning.

Else tager kontakt l lys iskerne og a larer eventuelle forbehold i . åbnings der.

7 ”Vi savner jer”-video

Referat:
Ulla og Else på slap line, forsøger at sende noget indenfor den næste uge.

8 Vedligehold sommer

Referat:
Jacob lægger en plan for sommerens vedligehold.

9 Evt.

Referat:
Næste møde fly es l den 20. maj hos Jacob, Høto en 5, Gyrs nge


