Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00
Hos Else, Frederiksvej 15
Deltagere: Else, Majbritt, Nils, Helle og lidt senere Jacob
Afbud fra : Ulla, Lasse, Finn
Dagsorden og efterfølgende referat:
Pkt.
Beskrivelse
1

Godkendelse af dagsorden

Evt. yderligere info eller indstilling
Referent: Helle
Dagsorden godkendt

2

Status om medlemstal og
økonomi.
Referat: 286 medlemmer, heraf 75 nye
221.536,96 kr dd + 27.000 kr i tilskud til trappe/lys
3

Brug af sauna

Saunatider – skal vi have flere tider morgen/formiddag
Gæstetider – begrænsninger på antal
Flere gæstetider – andet koncept?
”Prøve gange” hvordan kan man det, hvis ikke man kender
noget, der er medlem?
Referat: Der bliver efterlyst flere timer på forskellige tidspunkter (både formiddag og aften), men vi synes
det endnu er for tidligt at revidere åbningstiderne, før vi har et klarere billede af forbrugsmønstret. Vi
beslutter at vente endnu en måned før vi evt. lægger flere tider ind.
Vi afventer et par måneder med at give det fri at tage gæster med til saunagus. Det er indtil videre kun
for medlemmer.
Vi vil helst ikke begrænse gæsteantal for meget, men vi vil helst ikke sætte begrænsningen til 1. Omvendt
vil vi heller ikke have at ét medlem tager 10 gæster med. Så indtil videre skriver vi ikke om noget om
begrænsning, vi afventer, om det bliver et problem.
Hvis man gerne vil prøve saunaen uden at kende et medlem, så kan man skrive til foreningen. Majbritt
laver jævnligt intro på tidspunkter, der passer i hendes program, og her får de muligheden for at hoppe
med.
Vi skriver ud til medlemmerne at de skal huske at efterleve adfærdskodeks mm.
Vi har fået en henvendelse om leje af saunaen til gus, vi forsøger at skabe kontakt mellem vores og deres
gusmester for nærmere aftale.
4

Status på rengøring,
forbrugsvarer og renovation
Referat: Der var mange, der meldte sig som husalfer, der er brug for afklaring af hvem der håndterer
hvad. Vasketøjet afgiver en grim lugt. Else checker op på de aftaler vi har og forsøger at lave en ny plan,
der fungerer bedre. Måske skal vi bede husalferne om at også at sørge for toiletpapir og
papirhåndklæder mm.
Vi vil gerne ændre på det ene rengøringstidspunkt, vi beder Ulla tage kontakt til rengøringsfirmaet.
Det er aftalt med Lystfiskerne at vi deles om renovation. Det koster 1788 pr forening pr år.
5

Nyt fra vedligeholdelsesgruppen

Sikring af eksisterende stiger
Køkken-overskabe og køleskab
Nyt om nye stiger og lys
Placering af nye stiger
Referat: Vi har et ønske om at vedligeholdelsesgruppen sørger for at sikre den ene stige, som er løs i den
ene side.

Vi har oprindeligt indhentet priser på metaltrapper, men har nu modtaget 2 tilbud på trætrapper, 1 i
egetræ, det andet azobe-træ med metaltrin med tæpper på trinene. Prisforskellen er meget lille, og
azobe-træ skulle være meget mere bestandigt. Ovenikøbet kunne firmaet, der kunne bygge trappen i
azobe-træ, starte konstruktionen meget snart, så måske kan trappen blive færdig i år. Lystfiskerne har
godkendt trækonstruktionen.
Vi har fået tilskud på 71.000 kr til lys og trappe. Trappen koster dog næsten det fulde beløb. Alligevel
beslutter vi at sætte dette projekt i gang.
Vi forhandler i øjeblikket en pris på el-leverancen, forventes afklaret i næste uge. Bestyrelsen har
besluttet at vi, også aht sikkerhed, vil prioritere en lys-løsning, når vi finder den rigtige løsning.
Vi har talt om køkkenoverskabe med lys under samt et køleskab til opbevaring af olierne til saunagus.
Begge dele indkøbes.
Morten og Jacob har talt med Ole fra Lystfiskerne om placering af trappen i den anden ende af broen.
Der er endnu ingen afklaring på om det er en forhindring.
6
Nyt fra Saunagusgruppe
Referat: Saunagus er meget populært, særligt mandag aften. Nils og Heidi skal på gus-kursus i november,
så de kan hjælpe. De andre gusmestre har brug for at der er flere til at tage gus.
7
Info-mail ved tilmelding
Jeg mener vi har det – skal den eventuelt justeres
Referat:
Helle har en tilføjelse vedr. holdsport. Den sendes til Else som taler med Finn om at tilføje.
8
Hjemmeside
Ændringer og ønsker
Referat:
Jacob har efterlyst åbningstider på hjemmesiden, det tager Else med Erling. Hun giver også besked om
jule- og nytårsarrangement. Nils står for kaffe i foreningen, Else tager kontakt til Knud for nøgle til
værkerne.
9

Halvdagsmøde med tid til hygge
og lidt længere snakke

Fastlæggelse af dato

Referat:
Else laver en doodle, da vi kun er halv bestyrelse til stede. Vi forestiller os en lørdag hvor vi også spiser
frokost sammen. Fx kl. 9-14.
10
Årshjul
Overført fra sidste møde. Udkast vedhæftet
Referat: Et oplæg til en historik over vores arrangementer og faste indslag. Det vil være rart at kunne
sætte nogle faste ”drejebøger” over nogle af de større arrangementer samt mulighed for at evaluere
efterfølgende. Vi tager den op til vores halvdagsmøde.
11
Evt.
Referat: Else har skrevet en pressemeddelelse til Bjarne Stenbæk (redaktør på SN Sorø). Vi er nu blandt
de 10 største foreninger i Sorø Kommune.

