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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 15/6 2016 

 

Bestyrelses møde 86. 

d. 6/6 2016.  

Til stede: Ann Mønster, Alice Østergaard, Bente Nilsson, Ole Stjernholm 

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

 

1. Siden sidst 

Venteliste 

Der er nu 47 på venteliste, hvoraf de 6 har fået besked på, at de sand-
synligvis først vil blive optaget i sept. 2017. 

Vedligeholdelse 

Vi kan være tilfreds med, at Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI) har 
imødekommet alle de vedligeholdelsesønsker, som vi meddelte på vort årlige 
statusmøde i april, og hvor vi også foretog en ’besigtigelsesforretning’. 

Vort store ønske var at få renoveret de 2 yderste trapper. Det er sket / er ved 
at ske. 

I det hele taget har foreningen en rigtig god samarbejdspartner i AKI. 

 

2. Rengøringsdag. 
Det blev forår og vores lille badehus med sauna, omklædning, og de 
omkringliggende omgivelser blev rengjort. Der blev fejet, skovlet, pudset og 
spulet. Det foregik på den store rengøringsdag, lørdag d. 30/4, hvor ca. 40 
medlemmer var mødt op. Ganske imponerende og glædeligt. Resultatet af 
indsatsen var synlig, og huschefen var ovenud tilfreds med arbejdsiveren og 
resultatet af indsatsen. 

Også i år havde vi fået ekstern hjælp af en Bob Cat, der dagen forinden 
havde gravet render hele vejen langs broen, men der skulle stadigvæk 
fjernes sand under vores ”adgangsvej” til Ballehage-badebroen – det klarede 
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flere af de fremmødte medlemmer via hårdt arbejde – men stadig med et smil 
på læben. 

Formiddagen sluttede af med, at Cafeteriet bød på lækker frokost. Det foregik 
i herrernes omklædning, da det var begyndt at småregne! 

Badesko og håndklæder, der ikke var blevet fjernet inden rengøringsdagen, 
kan de næste par uger findes i plastiksække i den gamle sauna. Herefter 
bliver de kørt til genbrug, jf. opslaget i klubhuset. 
 

3. Sæsonafslutning. 
D. 22/5 2015 kl. 7 var der sæsonafslutning. 

Flaget var hejst, der blev sunget ‘I østen stiger solen op’, og formanden holdt 
en tale over temaet forandringer og gode badeoplevelser, som vi vinter-
badere oplever gennem året.  

Afslutningsvis sang vi ’I Danmark er jeg født’.  

Det er helt tydeligt, at vi mangler en forsanger, når der skal være fællessang 
eller et instrument, der kan hjælpe os på vej med de svære toner! . 

Der var indkøbt morgenbrød, en lille en til halsen og kaffemaskinen bryggede 
lystigt – og alt i alt blev det en fin og hyggelig sæsonafslutning. 

Morgenen levede derfor fuldt op til den tradition, der er blevet skabt omkring 
sæsonafslutningen på Ballehage. 
 

4. Økonomi og medlemstal. 

Pr. 6/6 2016  

Medlemstal: 436. 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

           Kr. 

Indtægter: 121.115,05 

Omkostninger: 75.958,45 

Periodens resultat: 45.156,60    

Kontingentkonto: 95.809,09   
Øvrige konti: 117.675,06  
I alt 213.484,15  

Vores økonomi ser således fortsat solid og fornuftig ud. 
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Som tidligere meddelt har foreningen anskaffet et nyt administrativt system  
specielt udviklet til foreningsbrug: Se: http://www.foreningsadministrator.dk/ 

Foreningens kasserer Bente Nilsson har uden problemer fået indlæst 
medlemsdata mm. og har testet diverse funktionaliteter i systemet og er 
ganske tilfreds med resultatet heraf.  

Bente er derfor meget fortrøstningsfuld omkring ibrugtagning af systemet i nyt 
regnskabsår 2016/17. 

Jf. referat af sidste bestyrelsesmøde giver systemet os en række væsentlige 
fordele: 

 Systemet er et standardsystem - og dermed veldokumenteret – og det  
bruges i dag af en lang række foreninger. 

 Systemet er sikkert – det ligger på leverandørens server, hvor der  
tages løbende backup. 

 Systemet er personuafhængigt – hvilket letter overdragelse fra én  
ansvarlig til en anden ansvarlig. 

 Forenklet medlemsadministration: 
o Der skal kun foretages én registrering pr. medlem ved 

kontingentbetaling, hvor der i dag både skal registres i  
medlemssystemet og i bogføringen. 

o Væsentlig lettere at udsende mails til medlemmerne. 

o Medlemmerne modtager kvittering automatisk for betalt kontingent, hvis 

systemet sættes op til det, og hvis medlemmet har oplyst en gyldig e-mail-

adresse. 

 

5. Tilbygningsplaner. 

Redskabsrum: Er stadig under opførsel af TAMU. Projektet er tilsyneladende 
langstrakt! Til gengæld får vi et redskabsrum til godt 1/3 af, hvad en tømrer 
skulle have haft for opgaven! 

Fornyelse af ’stavene’ på siddefladerne i saunaen 
Flere steder ’stritter’ skruerne lidt op af træværket efter mange års brug. Så vi 
har besluttet at forny dem, hvis den tilbudte pris synes rimelig. 

 

6. Aftale med Aarhus 1900 triatlon 
Igen i år er der lavet en aftale med triatleterne om, at de må benytte vort 
klubhus hver lørdag fra kl. 9.45 til kl. 12 i perioden 7. maj – 3. september. 

Aftalen er godkendt af Aarhus Kommunes Idrætscentre. 

http://www.foreningsadministrator.dk/
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I lighed med tidligere år opbevarer triatleterne en del af deres sikkerheds-
udstyr i den gamle sauna. 
 

7. Aftale med Aarhus kommune om sommeropgaverne. 
Niels Konzack fortsætter med sommeropgaverne. 

Men nu i reduceret omfang, idet vi har aftalt med Aarhus Kommunes 
Idrætscentre, at vi ikke behøver at hejse og ’stryge’ dannebrog hver dag. 

Derudover har vi aftalt, at der i nærmeste fremtid bliver etableret en ’tidslås’ 
på yderdøren ved saunaen. Således at døren automatisk åbner om 
morgenen og automatisk lukker om aftenen. 

Derudover kommer der med virkning fra og med d. 5. juni og frem til 31. 
august et rengøringsfirma og rengør toiletterne 2 gange om dagen – første 
gang inden kl. 10 og næste gang i tidsrummet kl. 14 – 16. 

Det der herefter tilbagestår for Niels at varetage er: Oprydning på strand og¨ 
i omklædningsrum. 

Vi har således fået reduceret vore forpligtelser over for Aarhus Kommune, 
hvilket også har betydet, at vederlaget reduceres fra 26.000 kr. til 16.000 kr. 

Til gengæld mener vi, at vi har fået skabt en langtidsholdbar løsning for 
sommeropgaverne ved Ballehage. 
 
 

8. Hjemmeside: Status på projektet 
Vi har fået skabt en struktur for hjemmesiden og den er nu under 
færdiggørelse.  

Vort medlem Annette Holst-Hansen, der driver egen grafisk virksomhed, har 
påtaget sig opgaven med at opbygge vores hjemmeside.  

Alt tegner til at det bliver en rigtig fin, ’appetitlig’, overskuelig og informativ 
hjemmeside, som vi håber medlemmerne såvel som potentielle medlemmer 
vil sætte pris på. 

Hjemmesiden vil blive færdiggjort i løbet af sommeren. 
 
9. Diplomer  
Der skal uddeles diplomer til de medlemmer, der har været medlem siden 
sept. 2014 til GF, og som ønsker at modtage det. I alt 28 medlemmer har 
kvalificeret sig til at modtage diplom og messingskilt. 
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Der vil i løbet af juni måned komme opslag om diplomtildeling, hvor 
kandidaterne kan afkrydse, om de ønsker at modtage hhv. diplom og 
messingskilt. 

10. Skt. Hans – torsdag d. 23. juni.
Traditionen tro vil der blive Sankt Hans på Ballehage d. 23/6.

Se opslag på opslagstavlen med info om Sankt Hans aften. 

11. Opstillinger til bestyrelsen på GF d. 11. september 2016.

Bente og Ann er på valg. 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på Thors Mølle og vil som et forsøg 
blive afviklet som en kombination af brunch med efterfølgende 
generalforsamling. 

Brunchen starter kl. 10 – så også de sene søndagsbadere kan nå frem! 
Selve generalforsamlingen vil begynde ca. kl. 12. 

Der vil således være mulighed for at deltage i generalforsamlingen uden 
deltagelse i brunch og dermed uden betaling. 

Medlemmer, der ønsker at deltage i brunchen vil blive opkrævet et 
deltagergebyr på 100 kr. 

Nærmere information vil blive givet i løbet af juli måned. 

15. Næste møde: Torsdag d. 1. september


