
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.00

Hos Else, Frederiksvej 15
Deltagere: Else, Majbri , Nils; Finn, Ulla og Jacob Johan.

Dagsorden og e erfølgende referat:
Pkt. Beskrivelse Evt. yderligere info eller inds lling

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Jacob Johan

2 Opfølgning på generalforsamling,
herunder involvering af 
medlemmer.

Referat: Der tages ini a v l at medlemmer nemt kan stå for det prak ske i forbindelse med forskellige 
arrangementer. Der bliver indkaldt l møde, hvor medlemmer kan være med l at koordinere de 
prak ske detaljer.  
Nils Frederiksen laver en plan og koordinerer søndagskaffe i kommende sæson.
Der sendes logoer fra sponsorer l Nils, som sørger for at skilte bliver produceret.

3 Sæsonafslutning
Referat: Arrangementet fly es l mandag 2. påskedag, 18. april fra kl 10-12. Man skal lmelde de e 
arrangement på Holdsport. 
Foreningens bygning sommerlukkes ind l sæsonstart.

4 Venteliste – hvad gør vi nu og l 
sæsonstart.

Referat: Medlemsantallet fastholdes. Der optages kun medlemmer i den takt der bliver ledige pladser.

5 Møde dspunkt. Bestyrelsesmøder i kommende sæson.
Referat: I den kommende sæson vil der blive a oldt to bestyrelsesmøder på lørdage, de øvrige møder 
holdes sidste torsdag i måneden. 
Det sidste bestyrelsesmøde i indeværende sæson er 28. april.

5 Rengøring og vedligehold.

Referat: Der er et ændret behov for rengøring på grund af antallet af medlemmer. Derfor ændres 
opgaven med rengøring i kommende sæson l tre gange om ugen. Else laver udbudsmateriale på 
opgaverne og sender l Ulla som tager kontakt l rengøringsfirmaer.
Der er flere vedligeholdelsesopgaver over sommeren. Nogle opgaver vil blive opre et i Holdsport, så der 
er mulighed for medlemmer at deltage. Det er småopgaver som eksempelvis oliering af bænke og 
lignende.
Der skal laves ven la on i omklædningsrum og mellemgang. Der skal findes en ny løsning l dørpumpe. 
Det er projekter som foreningen vil forsøge at finde sponsorer l.

6 Evt.
Referat: Ak viteter der beny er foreningens faciliteter må kun promoveres på vegne af foreningen og 
ikke i private grupper. 
Det er fortsat vig gt at man melder l i Holdsport, når man vil bruge saunaen. Det giver mulighed for at 
følge forbrugsmønstret. Informa onen anvendes i forbindelse med lpasning af åbnings der, med 
sam dig giver det medlemmer mulighed for at vælge der hvor der mange andre eller få brugere, alt 



e er præferencer.


