
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub

Torsdag den 24. september 2020 kl. 19.00
Hos Helle

Dagsorden og e erfølgende referat:

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af referent

Referat:  Dagsorden godkendt. Ulla er referent. 

2 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde vil hæ et indkaldelsen
Kort gennemgang af ak onslisten (også vedhæ et med 
kommentarer)

Referat: Referatet er godkendt dog med den lføjelse at vi gerne vil præcisere at man gerne må være i 
saunaen både med og uden badetøj men for alle gælder det at man skal sidde på et håndklæde. 
Ak onslisten bliver ajourført og sendes ud sammen med referat.

3 Økonomi og status på 
medlemmer

Referat: 301,65 kr. på byggekontoen, 22.580,88 kr. på dri skontoen.  229 medlemmer – heraf 22 helt 
nye. 

4 Ibrugtagnings lladelse og andet 
omkring byggeri

Montering af inventar
Maling af hus

Referat: Vi undersøger om vinduessprosser kan males sorte – hvis – så vil vi gerne det. Alt er monteret. Vi
mangler wc-papir, sæbe og håndsprit.

5 Status fra Eventgruppen

Referat: Intet nyt fra gruppen.

6 Åbning den 4. oktober
 Planlægning og afvikling
 Håndtering af coronaregler
 Låsesystem
 Rengøring af sauna før 

åbning og videre frem

 

Referat:   Vi går e er åbning d. 4/10 med kaffe og brød på værkerne. Saunaen tændes med de intervaller 



som vi allerede har sat mandag. Inge og Else sæ er sedler på dørene: Max 10 personer.
Enhver rengør e er sig selv. Åbning: kl 10 – 12. Inge kontakter pressen. Finn, Helle, Inge og Else kommer.
Åbningstale holder Else. Helle køber forplejning og afleverer l Inge. Finn og Else ordner det prak ske 
med nøgler. Gruppeåbning så alle kan se, men der bliver ikke tændt sauna denne dag. Gældende 
coronaregler vil blive overholdt dvs. ikke mere end 50 på værkerne og ikke mere end 10 i saunaen. Ulla + 
to frivillige gør rent torsdag d. 2/10 kl. 16 – 17. Helle får styr på ”Holdsport”. Else tager kontakt Jacob 
vedr. vinduespudsning. Else og Inge skriver en medlemsmail.

7 Velkoms older – status 
Referat:  Velkoms older er konverteret l en flyer, der skal gøre poten elle nye medlemmer 
interesserede. Velkomst mail l medlemmer – skrives af Helle.

8 Evt.
Referat:


