
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub

Mandag den 29. juni 2020 kl. 19.00
Hos Inge

Dagsorden og e erfølgende referat: 
Til stede : Ulla, Else, Inge, Nils, Finn, Helle

Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden og 
valg af referent

Referat:  Dagsorden godkendt.  Helle referent.

2 Godkendelse af referat Referat fra sidste møde vedhæ et indkaldelsen
Kort gennemgang af ak onslisten (også vedhæ et med 
kommentarer)

Referat: Referatet er godkendt. Opgavelisten gennemgået. På næste bestyrelsesmøde drø es adgangen 
l broen.

3 Økonomi og status på 
medlemmer

Tal pr. 25-06-2020:
Kassebeholdning på dri skonto:27.983,29
Kassebeholdning på byggekonto:1.726,-
Bevilling mangler fra LAG og LOA. Kun LOA er endnu ikke 
søgt, da vi mangler ibrugtagnings lladelse

Medlemstal: (194+25+3)
Referat:  LAG dd har svaret med en lang række kommentarer, som skal bearbejdes.

4 Faste åbnings der i saunaen Jeg foreslår at vi beslu er:
2 mer morgen fra 6-8
3 mer a en fra 17-20
Lørdag fra 13-18
Søndag 7-12
Se vedhæ et mail med de beregninger, der ligger l grund 
for forslaget 

Referat: 
Vi ændrer forslaget l morgen 6-9, lørdag 14-17, søndag 8-12. Vi har disse åbnings der fra sæsonstart l 
jul. Dere er evaluerer vi sammen med medlemmerne på hvordan det passer. Vi går e er maximal 
åbnings d i forhold l vores økonomi. 

5 Events
Herunder fordeling af arbejde 
omkring disse.

Inge medbringer udkast l 
sæsonplan på mødet

Med baggrund i den drø else vi havde sidst foreslås det:
Bestyrelsen står for følgende arrangementer:
Sæsonstart (i hvert fald i år, hvor den er særlig)
Sæsonslut
Julebad
Nytårsbad



Eventgruppen står for følgende arrangementer: 
Søndagsbadning med morgenbrød *
Alle øvrige arrangementer (ca.1 om måneden)

Forslag l beslutning: Der er kun morgenmad én gang om 
måneden. Der er kaffe/te hver gang

Beslutning:
Eventgruppen nedsæ er en undergruppe, der står for 
saunagus. Der er brug for en bestyrelsesrepræsentant i 
den undergruppe.

Forslag l beslutning:
Kan vi holde generalforsamlingen en søndag i forbindelse 
med badning? 

Referat: 
Det er beslu et at bestyrelsen er ansvarlig for de arrangementer nævnt først i punktet.
Forslaget om at der er morgenmad en gang om måneden bliver ikke nødvendigvis med en måneds 
mellemrum, idet lokalet på værkerne kan være optaget nogle af gangene (og vi har ikke booket det i 
foråret som man skulle). Inge vil ikke være ansvarlig for hvert arrangement om søndagen, så det skal 
uddelegeres, så der er flere om opgaven.  De e er et oplæg, som senere kan evalueres. Vi er åbne for 
medlemmernes input når vi har nogle erfaringer. 
Der opre es en undergruppe, der står for saunagus, Nils vil gerne være bestyrelsesrepræsentant. Jacob 
og gruppen udarbejder forslag l hvordan det skal foregå. Der skal naturligvis koordineres med 
eventgruppen. Bestyrelsen ønsker dog at saunagus-arrangementer skal være selvbærende, således at 
deltagere betaler ekstra for arrangementet (udover kon ngentet). Jacob forventer stor e erspørgsel på 
saunagus, men vi skal tænke over at det ikke skal dominere sauna den for dem, der ikke ønsker gus. 
Evaluering på medlemsmøde i januar (17.01.2021). 
Generalforsamling i forbindelse med søndagsbadning afprøves. 07.03.2021 er vedtaget.
Sæsonafslutning bliver den 18.04.2021, da værkerne er optaget på den valgte dato.

6 Åbning af sauna? Vi skal have nedsat en gruppe, der arbejder med åbning af 
saunaen, hvornår og hvordan, hvor mange? 

Referat:  
Åbning af saunaen er udskudt ind l videre, idet vi ikke kan leve op l de forholdsregler, der kræves på 
nuværende dspunkt.

7 Velkoms older Hvem vil stå for den?
Forslag l indhold

Referat: 
Der skal kreeres en ny velkoms older i stedet for den ene side vi har nu. Ulla vil gerne stå for den, Helle 
hjælper. Den skal være klar l sæsonstart. Den skal indeholde adfærdskodeks, åbnings der, lidt om 
klubben, kontaktoplysninger, priser, hvordan man bliver medlem, FB, hjemmeside.  Den kan evt placeres 
i en holder udenpå huset.  Den skal kunne printes nemt

8 Sponsorlogo på hjemmeside Skal hovedsponsorernes logo være at finde permanent på 
vores hjemmeside?
Jeg foreslår ja, men evt. på en underside, så de om 1 år 
ikke længere er så fremtrædende.



Referat:  Det er beslu et at logoer som en del af historieskrivningen skal optræde permanent, men på en
underside.

9 Samarbejde med lys iskerne Pga. arbejdet med ansøgninger ligger der endnu ikke et 
forslag l ny gangbro.
Det udkast skal fortsat udarbejdes for at kunne indlede en 
dialog.
Når det udkast foreligger (formodentlig indenfor de næste 
uger), foreslår jeg, at vi indbyder Peter og hvem han nu har
lyst l at indbyde fra sin bestyrelse l et dialogmøde, hvor 
Inge og jeg deltager.

Referat: 
Punktet udskydes l senere. Vi er meget interesseret i et frugtbart samarbejde med Lys iskerforeningen,
Else kontakter formanden e er sommerferien.

10 Punkter der kan sendes i 
underudvalg 

Dvs. der skal findes ansvarlige, 
der løber med opgaven og 
løbende præsenterer for den 
øvrige bestyrelse

Indvielse af nye medlemmer ved sæsonstart

Responsmails på henvendelser på hjemmesiden

Grønne indkøb af forbrugsvarer (Ulla)

Grøn profil (Ulla)

Rengøringsvejledning og forslag l måder rengøring kan 
foregå på

Adfærdskodeks

Scrapbog (klubbens historie)

Beredskabsplan

Planlægning af sæsonstart

Referat:
Vedr. indvielse af nye medlemmer kan vi drø e, om det er et ritual vi vil føre videre som en tradi on. Vi 
kan evt. ved sæsonstarten indvie dem, der ikke har fået en indvielse. Det kan også være i foråret når de 
har udstået en sæson. Vi springer indvielsen af nye medlemmer over i 2020 pga Corona.
Der skal formuleres en ny responsmail (standardskabelon), som kan sendes ved indmeldelse, så man er 
sikker på at de får de rig ge informa oner. Helle udarbejder udkast.
Ulla indkøber de grønne forbrugsvarer der skal bruges l start.
Ulla undersøger ved kommunen om det er muligt at få ”grøn strøm” i form af fx solceller på taget og 
udarbejder et oplæg.
Et underudvalg skal etableres l at udarbejde oplæg l hvordan rengøringen skal foregå og hvem skal 
forestå den. Der skal skrives en rengøringsvejledning l dem, der skal udføre det. Nils foreslår et hus-
udvalg, som skal være ansvarlig for både rengøring og diverse vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med
huset og teknikken. Nils er tovholder. Else udarbejder et kodeks.
Ulla har udarbejdet forslag l adfærdskodeks, men det var før saunaen. Jacob har sendt nogle forslag, 
som Else videresender l Ulla for inspira on.



Ulla vil gerne sørge for scrapbogen, men man er meget velkommen l at sende billeder eller ar kler l 
hende.
Beredskabsplan udskydes l næste gang.
Sæsonstart er svær at diskutere så længe situa onen er som den er. Derfor udskydes det.

12 Evt.
Referat:
Til næste møde skal vi have punktet omkring nøgler og håndtering af disse på dagsorden. 
Inge beholder kontakten l DGI for forholdsregler i forbindelse med sæsonstart. 
Vi  skal drø e lmeldingssystem for frem dige arrangementer, således at vi er klar, når muligheden 
bliver åbnet.  Finn er i underudvalg som kigger på mulíghederne for lmeldingssystem. 


