Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00
Hos Else
Deltagere: Nils, Helle, Else, Ulla, Finn, Majbri og Jacob
A ud: Inge
Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt.
Beskrivelse
1
Godkendelse af dagsorden
Referat:
2
Godkendelse af referat

Evt. yderligere info eller inds lling
Referent: Ulla
Referatet blev godkendt som afslutning på sidste møde.
Der er siden seneste bestyrelsesmøde truﬀet følgende
beslutninger:
Det er fremover muligt at være ”hvilende medlem”. De e
skal indskrives i vedtægter. Finn håndterer de lfælde, der
har været, hvor det kommer l anvendelse.
Der er skrevet en mail l medlemmer der hens ller l at de
ikke bruger lys iskernes terrasse som omklædning.

Referat:
3

Status om medlemstal, økonomi
og strømforbrug mm.

Medlemstal - 254 medlemmer – 1 hvilende medlem
Nøglesitua on – ca. 35 mangler at hente nøgle
Økonomi –133.133,-kr. kassebeholdning heraf 20.000
nøgledepositum
Strømforbrug i oktober – 3759,- kr. l elregning 1056 kW
Sta s k fra Holdsport – 2.62 pers pr halve me
Referat: Intro a alt l at være hver lørdag 13 - 14. Man skal - fra nu af - være l intro før man kan
begynde vinterbadningen. Der bliver lbudt intro l de der er nye, men ikke har været l intro. Man får
sin nøgle ved introen – af den grund skal man lmelde sig inden. Tirsdag 1/12 tager Majbri og Inge, d.
5/12 tager Else introen. D. 7/12 – Majbri og Inge, d. 14/12 - Majbri og Inge. Alle hverdage fra 16 – 17,
den 5. kommer dspunkt sammen med plan for forskellige åbnings der.
4

Åbent hus og Intro
arrangementer

Beskrivelse medsendt.

Børn med i sauna og gæster i det
hele taget

Der er et ønske fra ﬂere medlemmer om at kunne tage
egne børn eller børnebørn med i saunaen. Vi har ind l nu
sagt at det ikke er muligt og de kan heller ikke blive
medlemmer.
Vi ser, at der alligevel er nogen der tager børn med.
Skal vi åbne for bestemte der, hvor børn kan komme med
ifølge med voksne medlemmer, eller fortsat holde fast i at
det ikke er muligt endnu?
Samme drø else omkring gæster.

Referat:
5

Referat: Mange argumenter blev vendt. Bestyrelsen landede på en beslutning om at der skal
være en familie d l forældre med børn, hvor voksne kun må komme ifølge med børn. En voksen kan
have max to børn. Der kan være max. 6 voksne. Hver anden lørdag i december og januar fra 13 – 14 (obs
– dskonﬂikt med forældre d og intro d), der tæller for én d. Vedr. gæster. Gæster kan deltage ifølge
med et medlem. Et medlem kan kun have én gæst med. De der, hvor der kan være gæster med kan der
kun være 4 lmeldt og altså mulighed for at have en gæst med hver. Der skal være én gæste d. Else og
Helle laver et udkast l brev l medlemmerne om disse nye ”sær- der”.
6

Boblebad – mulighed for at leje
Beskrivelse medsendt.
saunaen l egen familie i
juleferien
Referat: Man kan købe en me for 500 kr. Man gør rent e er sig selv. Else og Helle kommer med forslag
l der.
7
Status i . samarbejde med
Mail er sendt vedrørende ikke at klæde om på terrassen.
lys iskerne
Vi afventer om der kommer ﬂere episoder.
Referat:
8

Rengøringsinstruks

Fremsendes e erfølgende
Skal godkendes på mødet
Referat: Inge er kontaktperson vedrørende rengøringen. Alt – instruks og rengøringsmidler mm – er på
plads. Nils køber håndklæder og toiletpapir og holder øje med hvornår der skal fyldes op.
9

Status fra gus-gruppen

Referat: Der skal sendes bilag ind l kommunen vedr. indkøb for de 10.000,-kr. l udd. af gusmestre, l
materialer, højtalere mm. Else og Helle kommer med forslag l der ud fra gus-gruppens oplæg. Kurset
bliver først a oldt når corona restrik oner ophæves. Prisen for gus-a ner er 25 kr.
10

Status fra event-gruppen

Referat: Ingen bemærkninger da der ikke kan etableres engagementer pga. corona restrik oner
11

FAQ, velkomstmail og
adfærdskodeks

Vedhæ et indkaldelsen
Skal godkendes endeligt og plan for at bruge dem skal
vedtages
Referat: Alt de e er godkendt inkl. autosvar. Der er vanskeligheder med hvervefolder – den sendes ud l
alle der så – forhåbentlig - kan få skabelonen l at blive printer/folde – venlig.
12

Hvem tager sig af:

13

Opgaveoversigt og
ansvarsfordeling

Eventuelt julebad
Nytårsarrangement
Medlemsmøde (Else/Inge)
Arrangement med Round Table
Referat: Else tager Round Table og medlemsmødet forventes fastholdt. Jule- og nytårsbad er aﬂyst.
Opfølgning på medsendte liste

Referat: Status fra ”håndværkergruppen” – forslag vedr. opsætning af gardin i omklædningsrummet –
det er e er grundig diskussion afvist. Ønsket om vandsuger er imødekommet. Vi har ha brug for

elektriker – der kommer en regning – der henvises l Mortens referat.
14

Næste møder

17. december
28. januar
25. februar
25. marts
22. april (29. april er a enen før bededag og mange er
måske på lang weekend – så jeg foreslår at ﬂy e)
27. maj
24. juni
Referat: ja men – 27 jan. Ersta er d. 28 jan. Nils skriver referat d. 17/12
15
Evt.
Referat:

Referat er godkendt.
Ulla Charlo e Beck

