
Bestyrelsesmøde Sorø Vinterbadeklub
Torsdag den 26. august 2022 kl. 18.15

Hos Else, Frederiksvej 15
Deltagere: 

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

1 Godkendelse af dagsorden Referent: Else
2 Nyt vedr. medlemstal og 

økonomi
Beholdning pr. 23. august 190.978,87
398 medlemmer
39 på venteliste

Else skriver l Sydbank
3 Sæsonstart 2. oktober

Referat: 
Sæsonstartsarrangement med kaffe/kage/vin: 
Hans Henrik står for indkøb 
Else melder deltagerantal l HH
Else booker værkerne 
Else laver velkomstmail og sender ud
Morten opre er begivenhed i Holdsport
Else tjekker med Knud omkring nøgler l værkerne
Som udgangspunkt kommer alle kl. 9 og s ller op

Else kontakter hovedrengørings- og opfyldnings-personer og får lavet en plan for resten af året. Tider 
opre es i Holdsport

3 Betaling af kon ngent
Referat:
Finn sender betalingsmail l medlemmer + evt. reminder-mail

Vi fastholder medlemstal på 400 ind l vi har en ny bro etableret.

4 Kommunika on l medlemmer
Referat:
Finn opre er alle i Conventus
Else laver vejledning l at skrive besked

Husk at tage hensyn l naboerne. 

Lidt info om broen

5 Status på etablering af bro
Referat:
Der er lavet a ale med naboerne og der er godkendelse fra S elsen l byggeriet. Skova alen skal evt. 
genforhandles. 
Næste skridt er at lave ansøgning l Sorø Kommune.
Here er skal finansiering på plads.

6 Kyndelmisse



Referat:
Ja, vi deltager gerne igen. Else giver besked l Sanne Lohmann

7 Rengøring og vedligehold
Referat:
Else sender forslag l rengørings-udbud l bestyrelsen. 
Ulla sender udbud l relevante firmaer og indhenter priser.

Vedligeholdelsesgruppen laver en plan for klargøring l sæsonstart.

Ski  dispensertype på toiletpapir

8 Åbnings der i den nye sæson

Referat:
Else laver plan for åbnings der med færre der i oktober/november og i april

Else skriver l Lys iskerne om de har arrangementer, vi skal styre udenom.

9 Plan for bestyrelsesmøder

Referat:
Fremover lægger vi møderne den sidste onsdag i måneden kl. 19-21

Næste gang mødes vi hos Jacob (referent Finn)
I oktober mødes vi hos Ulla (Jacob)

10 Evt.
Referat:
Henvendelse vedrørende polterabend. Vi kan desværre ikke rumme det i vores program.

Gusgruppen deltager evt. i guskursus

Hans Henrik er indtrådt i bestyrelsen som subs tut for Helle.


