Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00
Hos Nils
Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt.
1

Beskrivelse

Evt. yderligere info eller inds lling

Godkendelse af dagsorden
Referent: Helle

Referat:
Dagsorden godkendt.
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Godkendelse af referat

Referat fra sidste møde vedhæ et indkaldelsen

Referat:
Referatet godkendt. Vi slu er hvert bestyrelsesmøde med at læse referatet igennem og godkende,
hvore er det kan lægges på hjemmesiden. Det faste punkt udgår derfor here er.
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Opgaveoversigt og
ansvarsfordeling

Jeg sender forud for mødet en opdateret ak onsliste og en
oversigt over alle de opgaver jeg ser der er.
Disse danner udgangspunkt for en snak om hvordan vi
fordeler opgaverne fremadre et og en gennemgang af de
vig gste konkrete opgaver.
Det er vig gt, at I hver især overvejer hvad I har af d, l at
løse fælles opgaver og påtage jer et ansvar.
Det har været tydeligt, at der har været mange ﬂere
opgaver end vi på nogen måde har kunnet forudse. Derfor
må vi drø e, hvad vi hver især kan byde ind med, og om vi
evt. skal s lle forslag l generalforsamlingen om at udvide
bestyrelsen.
Ligeledes skal vi evaluere idri sæ elsen af saunaen og
håndteringen af sæsonstarten.

Referat:
Vi har drø et sæsonstarten og helt overordnet er folk meget lfredse. Det har været en arbejdsom og
turbulent opstart med daglige udfordringer.
Vi s ller forslag l næste generalforsamling om at udvide bestyrelsen. Bestyrelsen undersøger
muligheden for på nuværende dspunkt at involvere medlemmer fra Saunagusgruppen og
Eventgruppen.
Opgaveoversigten blev gennemgået, punkter prioriteret og bestyrelsesansvarlige udpeget på de
vig gste.
Else sender listen ud igen, bestyrelsen sæ er ønsker på hvilke opgaver man ønsker ansvaret for.
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Status om medlemstal, økonomi
og strømforbrug mm.

Referat:
Konto 114.000 kr, 216 medlemmer har betalt medlemskon ngent for indeværende sæson. Ca 40
medlemmer mangler at betale kon ngent.
Højeste elforbrug på et døgn er 90 kWh. Omregnet l 180 dage giver det ca 32.000 kr, vi har budge eret
med 35.000 kr. Døgnforbruget kan selvfølgelig blive højere når udendørs temperaturen bliver lavere.
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Beslutning om betaling for event
i saunaen

Vi har en konkret henvendelse om at holde et Round Table
arrangement i saunaen. De skal have en pris.

Referat:
1500 kr for første me, 1000 kr for e erfølgende mer. Op l 3 mer, ekstrapris for gus/aromaterapi. De
sørger selv for forplejning. Vi søger for rengøring og for at supportere undervejs.
5
Evt.
Referat:
Medlemsarrangement (kaﬀe og brød) 6. december arrangeres af eventgruppen, med deltagelse Else.
Vi arbejder på et koncept for at medlemmer kan leje sauna en me i jule den l egne arrangementer.

