
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 30. september 2021 kl. 19.00

Hos Else

Referat:
Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

Deltagere: Majbri , Jacob, 
Majbri , Finn
A ud: Ulla, Lasse, Hans, Helle og 
Nils

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Majbri
Referat: Referatet fra sidste møde 26.8.2021. er godkendt.

2 Status om medlemstal og 
økonomi.

Referat: 
Cirka 290 medlemmer, heraf har 151 betalt for 2021. d.d.
162.100, 94 kr

3 Opfølgning på 
sæsonstartsarrangement og 
andet vedrørende sæsonstart 
herunder intro af nye 
medlemmer

Referat:
Kaffe og Kage kl.10-12
Åbningstalen ændres fra kl. 10:30 l kl. 10.00, da saunaen åbner kl. 10:30
Lidt let at spise og drikke kl. 12-14.
Intro 2/10: 8 nye medlemmer og 8 interesseret, kl. 10-10:30
Intro 5/10, 12/10 og 14/10. Majbri  bestemmer dspunkterne, og skriver l nye medlemmer fra 
Conventus.

4 Status på rengøring og 
renova on

 

Referat: Tilbud på rengøring 2 gange om ugen er accepteret. Ulla koordinerer hvilke dage der skal gøres 
rent. Ulla har kontakten l rengøringsfirmaet.
Renova on: Det er under a laring med Lys iskerne, hvorvidt vi kan deles om udgi erne l deres 
affaldsbeholdere.

5 Nyt fra vedligeholdelsesgruppen 
(herunder trappe)

Referat:
Huset blev malet udvendigt i arbejdsweekenden i september. Tak l de frivillige.
Der er blev ryddet op gjort rent inden sæsonstart.
Der arbejdes videre på at etablere trappe og lys på broen.

6 Nyt fra Saunagusgruppe og plan 
for e erår

Referat: Der er gus mandage og lørdage, og der er forskellige gusmestre på.



Der skal arbejdes på at få flere gusmestre.

7 Sekretærfunk on og besvarelse 
af mails

Referat: Autosvar er sat op alm. henvendelser.
Finn: Velkomstmail når man melder sig ind.
Majbri : Intromail når man skal lbydes intro
Else: Svarer henvendelser fra kommunen eller andre offentlige instanser
Else: rydder op i mailen.

8 Årshjul Udkast vedhæ et
Referat: Gennemgås ved næste møde. 

9 Halvdagsmøde med d l hygge 
og lidt længere snakke

Referat: Foreslår at der a oldes ½ dags møde i januar eller februar 2022, samt et før sæsonstart i 
september 2022.

10 Plan og ansvarsfordeling for 
arrangementer i sæsonen

Referat:
Else undersøger om der er medlemmer der vil stå for den månedlige søndagskaffe. 
Når det er a laret, bliver der sendt en sæsonplan ud.

11 Evt.
Referat: Intet.


