
REFERAT 
 

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 5/11 2016 
 

Bestyrelses møde 88. 

 d. 3/11 2016.  

Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 11. 
september. Dette møde er således den nye bestyrelses første møde med  
en egentlig dagsorden. 

Til stede: Alice Østergaard, Bente Nilsson, Lone Mark, Ole Stjernholm 

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

1. Fotografering af bestyrelsen 

 

      Ole Stjernholm Svendsen - Ole Holmer-Bretlau - Alice Østergaard 
            Huschef        Formand             Næstformand 

 Bente Nilsson        -                   Lone Mark 
      Kasserer                     Ansvarlig for tillidshverv 
 

2.  Siden sidst 

Badehuset 

 Det nye redskabsrum er nu indrettet, og det udstyr, der kun benyttes 
lejlighedsvis er flyttet fra depotrummet til redskabsrummet, hvor  også 
foreningens grill’er nu står. Der er endvidere foretaget en omfattende 
oprydning i depotrummet, der bl.a. afdækkede rengøringsmidler til rigtig 
mange års forbrug. 

 Toilettanken er blevet tømt. 

 Der er sat nye lysarmaturer op i depot- og skorum. 

 Der sættes nyt LED-lÿs op udvendigt i tagudhænget og der sættes en 
hurtigere reagerende belysning op ved saunadøren. 



Venteliste: 
Der står nu 43 kandidater på ventelisten. Ventelisten for optagelse i 
september 2017 er dermed lukket, hvilket også er meddelt ved opslag i 
klubhuset samt på foreningens hjemmeside.  

Vi optager dog fortsat kandidater på ventelisten. Nye kandidater kan herefter 
forvente optagelse i september 2018. 

E- mail-adresser: 
Vi mangler fortsat e-mail-adresser på godt 30 medlemmer. Bestyrelsen vil 
forsøge med direkte personlig henvendelse til hvert af de medlemmer, som vi 
endnu ikke har e-mail-adresse på, at få samlet de sidste adresser ind. 

 
3.  Evaluering af generalforsamlingen den 11. september 2016  
 på Thors Mølle 

Generelt vurderede bestyrelsen at generalforsamlingen havde haft et 
tilfredsstillende forløb – tiltaget med at servere brunch inden 
generalforsamlingen blev godt modtaget. Dels var brunchen særdeles lækker 
og righoldig og dels blev det værdsat, at der var mulighed for stor social 
kontakt inden den egentlige generalforsamling. 

Ca. 80 medlemmer havde meldt sig til brunchen og ca. 30 medlemmer mødte 
op senere for blot at deltage i selve generalforsamlingen – alt i alt et særdeles 
tilfredsstillende fremmøde. 

Og i modsætning til tidligere år havde vi ikke problemer i forbindelse med 
registreringen af deltagerne. Kun deltagere i brunchen blev registreret. De 
medlemmer, der mødte op til selve generalforsamlingen, blev ikke registreret. 

Alt i alt var bestyrelsen tilfreds med forløbet af arrangementet på Thors Mølle, 
og vi har da også reserveret plads til næste års generalforsamling med 
samme forløb som i år. Datoen bliver søndag d. 17. september. Desværre 
bliver vi nok nød til at sætte prisen op for brunchen, således at den 2017 vil 
koste 150 kr. På trods heraf vil foreningen fortsat yde et ikke ubetydeligt 
bidrag til afholdelse af generalforsamlingen . 

 
4.  Optagelse af nye medlemmer i september 2016 
Optagelse af nye medlemmer var i år sat til knap 50. 

Kandidater fra ventelisten blev inviteret til introduktionsmøder i badehuset  
d. 17. og 24. sept.  

Alice, Ann og Bente forestod introduktionsmøderne, som havde et vellykket 

forløb. De nye medlemmer fik en kort introduktion både til praktikken ved 

Ballehage og til det, vi kalder ”Ballehage-ånden”. 

I det hele taget har Ventelisten og den tilknyttede procedure givet en mere 

velordnet ’indgang’ til vores forening.  

Nuværende procedure vurderes dermed til at være langtidsholdbar. 



 

 5.  Økonomi  

Pr. 3/11 2016  

Medlemstal : 451 heraf 45 nye 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

         Kr. 
Indtægter: 147.400,00 

Omkostninger: 54.252,15 

Periodens resultat: 93.147,85    

Egenkapital: 264.184,02 
   
Vores økonomi ser således solid og fornuftig ud.  

Betaling af el-forbrug: Der har i en del af 2016 været ”rod” i betalingerne. I en 

periode har både foreningen og kommunen betalt for det samme elforbrug. 

Og i en periode har foreningen slet ikke betalt for el (der er dog foretaget en 

reservation i regnskabet). 

Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI) har nu lovet at medvirke til en løsning 

af dette problem. Til formålet har vi afleveret vore el-afregninger for de sidste 

3 år til AKI. Årsagen til den aktuelle forvirring er, at kommunen har skiftet el-

leverandør. 

 
6.   Kontingentindbetalinger  
Kontingent indbetalingerne er gået markant bedre og lettere end sidste år.  
Det nye administrative system har betydet en væsentlig lettelse i registrering-
en og bogføringen af kontingentindbetalingerne. 

Der er dog fortsat ca.10 % af medlemmerne, der undlader at oplyse, hvem 
kontingentbetalingen kommer fra. Der er også fortsat flere betalinger, hvor 
der betales for 2 medlemmer. 

Begge dele giver anledning til ekstra tidsforbrug ved registreringen af 
kontingentindbetalinger. 

Det må vi kunne gøre bedre! 
 
 
 
 
 
 
 



7. Nedsættelse af en køkkengruppe og aftale om tidsplan  
Som meddelt på generalforsamlingen vil bestyrelsen i løbet af indeværende 
år installere et nyt køkken, da det nuværende er ved at falde sammen i 
soklen og i øvrigt er godt brugt. 

Bestyrelsen nedsætter derfor en køkkengruppe med deltagelse af: Alice 
Østergaard (formand), Ann Mønster Frost og Bente Nilsson. 

Der er modtaget en tegning samt et foreløbigt tilbud fra IKEA på vort nye 
køkken. Dette foreløbige tilbud arbejder køkkengruppen videre med og 
indhenter eventuelt tilbud fra anden leverandør. 

Primo december vil køkkengruppen fremlægge et forslag til nyt køkken for 
den samlede bestyrelse. 

Det nye køkken forventes herefter installeret i løbet af 1. kvartal 2017. 
 

8. Renovering / evt. udbygning af sauna, drøftelse af fremdriftsplan. 
Efter aftale med Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI) er det aftalt, at vi laver 
en skitse på en udvidelse af saunaen via inddragelse af det tilstødende toilet. 

Niels Poulsen har lovet at assistere bestyrelsen med at lave denne skitse. Til 
formålet vil der i næste uge blive lavet en opmåling af arealerne. 

Når skitsen er udarbejdet, tager bestyrelsen et møde med AKI ved Ballehage 
med henblik på at få afklaret, om det vil være acceptabelt for kommunen, at vi 
inddrager et toilet i vores saunaområde. 

Hvis vi får et nej vil vi indskrænke projektet til en fornyelse af beklædning og 
bænke samt belysning i nuværende sauna. 

AKI gjorde os opmærksom på, at der vil være en mulighed for at søge om 
tilskud til saunafornyelsen i Anlægsfonden. Denne mulighed vil bestyrelsen 
naturligvis forfølge. 

 
9. Tidsstyring af el-opvarmning på toilet og i kaffestue 
Efter at håndklædeopbevaringen på toilettet er ophørt vil bestyrelsen 
undersøge, om det nu vil være økonomisk rentabelt af lave en tidsstyring af 
radiatorerne i kaffestue og på toilet. 

Til formålet vil bestyrelsen gennemgå elinstallationen sammen med 
kommunes elektriker i nærmeste fremtid. 

 

10. Revision af foreningens love 
Bestyrelsen vil gennemgå foreningens love inden for det næste par måneder 
med henblik på vurdering af eventuel revision, f.eks. af termin for 
kontingentbetaling. 

Til formålet vil bestyrelsen søge assistance fra en eller flere af foreningens 
jurister. 
 
 



11. Midvinterarrangement den 21. december. 
Traditionen tro er der midvinterarrangement d. 21. december med start kl. 7. 

Der vil være midvinter tale v. Runa Larsen, og vi skal synge akkompagneret 
af Henrik Bredholts sopransaxofon. Endvidere vil der være morgenbrød og en 
”lille en” til at varme sig på.  

Der vil komme opslag om arrangementet i slutningen af november. 

 
12. Næste møde  
Afholdes torsdag d. 23. februar 2017  

 


