
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub

Onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00
Via Teams

Dagsorden og e erfølgende referat:
Deltagere: Else, Helle, Nils, Ulla, Majbri , Jacob, Finn og Inge

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Inge
Referat: Godkendt

2 Status om medlemstal, økonomi 
og strømforbrug mm.

Referat: 
260 medlemmer +/- 1
Saldo d.d.: kr. 119.528,37
Saldo 1.2: kr. 111.551,60
Sidste års strømforbrug var lidt over 7.000.
Regnskabet er næste færdigt.
Helle og Else udarbejder budget for den kommende sæson.
Beslutning: Regnskab og budget sæ es på l næste bestyrelsesmøde.

3 Kommende generalforsamling 
1) Vedtægter
2) Punkter l drø else
3) Prak sk a oldelse – eller

skal vi udskyde?

Vi har sendt forslag l vedtægter l Børge og afventer hans
lbagemelding. Når vi har den, sender vi l godkendelse i 

bestyrelsen.

Referat:
1) Vedtægter: udgår grundet 3)
2) Punkter l drø else: udgår grundet 3)
3) Prak sk a oldelse – eller skal vi udskyde?  

Beslutning: Vi udskyder generalforsamlingenind l det er muligt at mødes. Vi vælger dog at 
bestyrelsen skal reservere 2 datoer således vi har noget at arbejde med. Else og Inge kommer 
med datoforslag.

4 Forslag l ak viteter vi kan sæ e 
i gang, når Søren & Me e giver 
lov. 

Vedhæ et er flere forslag vi gerne vil sæ e i gang uden 
yderligere drø else i bestyrelsen, når vi igen kan starte.

Referat:
1) Forslag om at kunne dele indmeldelsesgebyr og kon ngent blev afvist.
2) Forslag om Åbent hus hver lørdag og søndag når (hvis) vi åbner blev vedtaget.
3) Forslag om Introduk on vedtaget og genoptages når muligt.
4) Forslag om at udvide åbnings den i denne sæson – hvis Corvid-19 vil - vedtaget med den 

bemærkning, at Else og Inge drø er sagen med Lys iskerforeningen.
Vi beslu ede endvidere, at vi på næste møde skal drø e mulighed for at dele kon ngentet i forhold l 
indmeldelses dspunktet. 



5 Forslag l tekniske forbedringer Morten og Jacob har fremsendt diverse forslag l 
forbedringer med god gavn for medlemmerne (vedhæ et).
Jeg foreslår, at vi gennemfører alle forslagene, fordi vi på 
den måde giver medlemmerne nogle forbedringer, de kan 
få glæde af fremover, når nu de ikke har kunnet bruge 
saunaen i denne periode. 
Der er i vores dri sbudget afsat lidt penge l løbende 
vedligehold og derudover har vi sparet strøm i den lukkede
periode. 

Oversigt
Nr. Beskrivelse Pris
1 System l online visning af 

lu - og vand-temperatur 
samt vind-styrke og -retning

Ca. 1.500,-

2 Udendørs opslagsskab 700,-

3 Klikrammer l opslag 70,- pr. stk. (vi 
skal nok bruge 
ca. 10)

4 Udendørs s kkontakt Overslag 2.000,-

Referat:
Beslutning: Alle 4 forslag blev vedtaget

6 Kommende vedligeholdelses-
ak viteter: 

Vi skal begynde at overveje hvad vi skal have lavet, når det 
bliver vejr l udendørs ak viteter:
Trappe
Overgang mellem sten-areal og vand
Maling af hus
Andet?

Referat:
Beslutningen: Else foreslår, at nedsæ e et underudvalg, der arbejder med de kommende 
vedligeholdelsesak viteter på kort og lang d. (Nils og Jacob meldte sig, Morten spørges) Forslagene skal

l bestyrelsens beslutning. Opgaven er at få udarbejdet en kort og langsigtet plan – og i øvrigt inddrage 
medlemmerne i udførelsen af opgaverne.

7 Evt. Hvordan sikre vi os medlemmers fortsa e lknytning.
Referat:
Ulla foreslår at samle folk på teams eller andre pla orme for at understø e at mødes. Andre forslag: 
Minde medlemmer om at tage sig af andre. Arrangere gåture i små hold om søndagen. Brovagt: hvor vi 



er der lidt på ski .
Beslutning: Else inviterer l et møde via Teams hvor hun fortæller lidt om bestyrelsens arbejde og med 
mulighed for at s lle spørgsmål l bestyrelsen.
Else foreslog en at nedsæ e en markedsføringsgruppe, der også kigger på Facebook-siden. Majbri , Else 
og Inge meldte sig.

Referatet blev, e er oplæsning, godkendt som afslutning på mødet.

27. januar 2020/ inge


