
 

Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub 
Torsdag den 26. august 2021 kl. 19.00 

Hos Else 

 

Dagsorden og efterfølgende referat: 

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller indstilling 

   

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Finn 

Referat: 
Dagsordenen blev kun delvis fulgt pga. tidspres (mødeslut kl. 21) 

2 Velkomst til nye medlemmer af 
bestyrelsen og forklaring af 
praksis 

 

Referat: 
Velkommen til Majbritt, Jacob, Finn samt Lasse (og Hans-Henrik som var fraværende) 

3 Status om medlemstal og 
økonomi. 

 

Referat: 
Helle orienterede. Der tilkommer stadig nye medlemmer (pr. 8.9 har vi 24 medlemmer som har betalt, 
heraf 9 nye. Hertil kommer 247 andre hidtidige medlemmer hvoraf langt de fleste forventes at betale, 
dvs. et samlet medlemstal på ca. 271) 

4 Sæsonstart  

Referat: 
Søndag den 3. oktober, hvor der er reserveret lokale på Værkerne kl. 10-16. Der var forslag til grill, fadøl, 
musik. Ansvar for denne dag: Else og Lasse. Evt. polititilladelse til udskænkning: Nils. 

5 Rengøring  

Referat: 
Ulla er kontaktperson til rengøringsfirma og øvrige personer som gør rent. Vi gør selv hovedrengøring 
inden sæsonstart. 

6 Fordeling af opgaver (der endnu 
ikke er fordelt) 

a. Svar på forespørgsler fra 
nye og eksisterende 
medlemmer 

b. Kontakt til kommune og 
andre 

c. Kontakt til 
rengøringsfirma og 
ansvar for indendørs 
vedligehold og indkøb 

 

Referat: 
a. Finn svarer på forespørgsler med kopi til vinterbadeklubbens 

mail 
b. Formanden har ansvaret for kontakt til kommune mv. 
c. Se punkt 5 

7 Nyt fra Saunagusgruppe og plan 
for efterår 

 



Referat: 
Gus-tider koordineres med åbningstider. Der er særskilt betaling for gusarrangementer. 

8 Nyt fra vedligeholdelsesgruppen 
(herunder trappe) 

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde. 
Rengøring, affald og vask 

Referat: 
Der arbejdes på etablering af nye trapper. Ansøgning venter. 

9 Nyt fra eventgruppe og plan og 
ansvarsfordeling for 
arrangementer i sæsonen (jeg 
sender oplæg fra sidst 

Nye vedtægter er vedhæftet og forslag til dagsorden 
 
Andre punkter? 

Referat: 
Der arbejdes på mulighed for udlejning af sauna til saunagus. Else følger op med hensyn til pris og 
tidspunkter. 

10 Sponsorater - synliggørelse Underudvalg 

Referat: 
Vi deltager ikke i folkemøde i år. Punktet er i øvrigt ikke behandlet 

11 Mødeplan for bestyrelsesmøder  

Referat: 
Vi fortsætter med at holde møde hos skiftende bestyrelsesmedlemmer sidste torsdag i måneden (bortset 
fra december). Der afholdes et ekstra møde i september. 

12 Evt.  
 

Referat: 
Lystfiskerforeningen markerer 90 års jubilæum lørdag den 11. september kl. 16. Formand og 
næstformand deltager som gæster. 
Desuden har de karpearrangement 2 dage i starten af september, hvor vores medlemmer tager hensyn 
og ikke bader. 

 

 

 


