
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 25. november 2021 kl. 19.00

Hos Nils, Ryevej 56

Deltagere: Else, Nils, Helle, Finn, Majbri , Ulla og Jacob.

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

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Jacob

2 Status om medlemstal og 
økonomi.

Særlig status på El-forbrug og fastprisa ale

Status på intro fra nye medlemmer
Referat: Fastprisa aler for Erhverv har en fast løbe d på 3 år. Der er et højt prisniveau lige pt. så det er 
en satsning at indgå sådan en bindende a ale på nuværende dspunkt. 
Grøn strøm har en merpris på 5 øre pr. Kwh. Det er beslu et at foreningen l vælger at købe grøn strøm.
Det er en begrænset ekstraudgi  selv med det strømforbrug foreningen har. 
Der pr. dags dato 321 ak ve medlemmer, der er 5 passive medlemmer og der lgået 92 nye medlemmer 
i denne sæson. 
Foreningen har 233.746,33 kr. på foreningens konto. 

3 Brug af sauna Corona
Familie der
Forbrugsmønster (præsenta on af lidt data)
Flere åbnings der

Referat: Familie der er e erspurgt og vil blive udvidet, når Sorø Kommune igen åbner op for 
fællesak viteter for børn og unge. Familie der aflyses ind l videre, og bliver konverteret l almindelige 

der. 
Den reelle anvendelse undersøges stadig og når der er et retvisende normalbillede, vil derne blive 
justeret. 

4 Status på rengøring, 
forbrugsvarer og renova on

 

Referat: Der har været en forespørgsel om at fly e den ene rengørings d en halv me. Det bliver 
fremadre et sådan. 

5 Henvendelser fra medlemmer Sten ved trappen
Ingen medlemsgebyr pga. medlemskab i anden klub 
1 mes- der i stedet for ½ mes der.

Referat: Man kan booke to der i træk, og derved kan man sidde der i en me. 
Der arbejdes med at forlænge åbnings der om a enen. 
Der bliver bedre plads på den nye trappe, så man har mulighed for at anvende trinene som pla orm, 
sam dig med at andre kan passere. Man må gerne blive ved s gen, hvis man har det bedst med det. 
Dem som eventuelt står på bådebroen må så beny e den anden s ge. 

6 Årshjul Vi gennemgår sammen ak viteter for året. Tænk gerne 
forud for mødet over hvilke ak viteter vi kender, der skal 
ind.

Referat: Det er tanken at have en plan over faste lbagevendende opgaver eller ak viteter. Derved sikres
det at forberedelserne igangsæ es re digt, så det sikres at der er sikkerhed for at det er muligt at være 
velforberedt, uden at ak viteter bliver persona ængige. For de større arrangementer vil der som 



supplement blive udarbejdet en drejebog. Else og Ulla arbejder videre med planen.  

7 Sponsorater Hvordan kommer vi videre
Planlægning (nedsæ else af underudvalg)
Skilte
”Diplom” ”Gavebevis” for en me i saunaen med Gus
Opsøgende arbejde for at få nye
Reklame 

Referat: Der arbejdes videre med at få flere lokale sponsorer. Nils kontakter C2 Reklame for at høre om 
de vil lave skiltene. Nils er sponser ansvarlig i foreningen. Nils og Else kommer med et oplæg l næste 
bestyrelsesmøde. 

8 Nyt fra vedligeholdelsesgruppen Nyt om nye s ger og lys

Referat: Trappen er bes lt og bliver forhåbentligt monteret før jul. Der er bes lt materialer l lys og el på
broen. Det er a alt at der skal være en betydelig grad af medbyg i forhold l el og belysning, så der skal 
bruges nogle frivillige hænder når arbejdet skal udføres. 

9 Nyt fra Saunagusgruppe 
Referat: Der er bevilget penge l køleskab l olier, så de kan holde i lang d. Vi sæ er antallet af 
deltagere i saunagus ned fra 20 deltagerer l 15.

10 Hjemmeside Opdateret med udvidet FAQ og layout på siden
Referat: Hjemmesiden er opdateret og er blevet mere overskuelig. Værdi- og adfærdskodeks er 
opdateret. Der arbejdes med om man kunne integrere Holdsport og Conventus. 
Nye medlemmer anvender system fra hjemmesiden med lmelding. Finn taler med Erling og hvordan det
skal køre i praksis.

11 Evt.
Referat: 


