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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 6/5 2017 

 

Bestyrelses møde 90 

d. 4/5 2017. 

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

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

 

1. Siden sidst 

Køkken: Bestyrelsen oplever, at medlemmernes reaktion på det nye køkken 

samt hyggekrogen overvejende har været positiv. Der har ganske vist været 

luftet divergerende opfattelser af farvevalget – men det tager bestyrelsen blot 

som udtryk for, at der er liv i vores forening.  

Det nye køkken + hyggekrog har alt i alt, inkl. nedtagning og montage kostet 

54.271 kr. 

Venteliste: Pr. 4. maj er der optaget 74 personer, som alle har betalt 100 kr. i 
ventelistegebyr.  

Da vi kun forventer at optage ca. 40 nye medlemmer i september 2017, vil 
der altså være godt 30 personer på ventelisten, som først kan optages 2018. 

Vedligeholdelse: Bestyrelsen havde det årlige møde med Aarhus Kommunes 

Idrætscentre (AKI) d. 25. april.  

AKI udtrykte ved den lejlighed stor tilfredshed med vores vedligeholdelse af 

badeanlægget.  

Vi fremførte under mødet et ønske om flere tværbænke og knager i 

omklædningsrummene for derved at øge kapaciteten, som specielt i 

weekender kan opleves som værende for lille. 

Vi bad også om at få forstærket rullebeslagene på skodden foran vinduet i 

forrummet. 
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Derudover påpegede vi et behov for udskiftning / reparation på grund af råd 

flere steder samt udskiftning af flere medtagne lægter foran badeanlægget. 

Vi forventer, at de fremførte ønsker vil blive imødekommet i løbet af den 

nærmeste fremtid. 

Slutteligt bad vi om, at få hele badeanlægget malet. Det er pt. uvist om det 

sker i år eller først næste år.  

Rensning af trapper: Vore badetrapper er kraftig overgroet med søgræs, tang 

og muslinger. AKI stiller en kraftig højtryksrenser til rådighed for bestyrelsen 

og så vil vi i nærmeste fremtid forsøge at afrense badestigerne. Vi håber 

denne indsats vil give et så tilfredsstillende resultat, at vi undgår at såvel 

medlemmer som ikke-medlemmer får skåret fødderne på badestigerne. 

Forsikring: På baggrund af vores investering i nyt køkken er vi ved at 

undersøge om foreningen kan tegne en indboforsikring. 

 
2. Evaluering af 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. 22/4, hvor knap 50 
medlemmer var mødt op. Ganske imponerende og glædeligt. Resultatet af 
indsatsen var synlig, og huschefen var ovenud tilfreds med arbejdsiveren og 
resultatet af indsatsen. 

Formiddagen sluttede af med, at Cafeteriet bød på lækker frokost. Det foregik 
i herrernes omklædning. 

Lone Verner Nielsen havde sammen med Petra købt frokost ind til ca. 50 
deltagere, men ca. halvdelen af de arbejdsivrige medlemmer havde forladt 
Ballehage inden frokosten. Så der var mange madrester, der blev fordelt 
imellem deltagerne.  

Så næste år laver vi en afkrydsning for ønske om frokost eller ikke, 

Bestyrelsen havde i år glemt at hænge opslag op om, at badesko skulle 
hjemtages inden rengøringsdagen. Så i år blev der ikke puttet badesko og -
tøfler i plastiksække til senere afhentning. Dette afholdt dog ikke 
rengøringsholdet fra en grundig rengøring samt organisering af skorummet. 
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3. Økonomi og medlemstal. 

Pr. 4/5 2017 

Medlemstal: 454 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

           Kr. 

Indtægter: 151.658,27 

Omkostninger: 135.045,18 

Periodens resultat: 16.613.09    

Kontingentkonto: 94.915,93   
Øvrige konti: 125.233,33 

I alt 220.149,26  

Så alt i alt må vores økonomi karakteriseres som tilfredsstillende, når vi efter 
den store investering i et nyt køkken stadigvæk kan fremvise et mindre 
overskud. 
 
 
4. Planlægning af sæsonafslutning. 
Søndag d. 14. maj kl. 7 er der sæsonafslutning, jf. opslag og udsendte mails 

 

 

5. Status sauna-projektet 
Sauna-projektet er i virkeligheden 2 projekter. 

Første projekt er en hel nødvendig renovering af nuværende sauna.  
(De medlemmer, der rengjorde saunaen på rengøringsdagen konstaterede ved selvsyn 
hvor nedslidt og hvor miserabel en stand saunaen er i.) 

Det andet projekt er en udvidelse af saunaen.  
(I overensstemmelse med den tegning, som tidligere er fremlagt for medlemmerne, og 
som nu hænger på opslagstavlen samt kan genfindes på vores hjemmeside.) 

Materialebeskrivelsen for begge projekter er stort set færdig.  

Vi vil indbyde 2 tømrer-/snedker-firmaer til at give tilbud.  

De 2 firmaer vil udover materialebeskrivelsen modtage tegningsmateriale, og 
vi vil sammen med firmaerne foretage en gennemgang ved Ballehage af 
projektet.  

Vi forventer at modtage tilbuddene medio juni. 
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Der er endvidere afholdt møde med den el-installatør, som har lavet alt el-
arbejde på Jomsborg. Herfra modtager vi i nærmeste fremtid et overslag på, 
hvad el-entreprisen vil beløbe sig til. 

 

6. Tidsstyring af el i kaffestue /toilet 
Bestyrelsen planlægger at lave tidsstyring af radiatorerne i klubhuset med 
henblik på at opnå besparelse på elforbruget. 

Projektet planlægges gennemført inden badesæsonen 2017/18 starter. 

 

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

Men nu i reduceret omfang i lighed med sidste år. 

I lighed med sidste år har vi aftalt med Aarhus Kommunes Idrætscentre, at vi 
ikke behøver at hejse og ’stryge’ dannebrog hver dag. 

Affaldssækkene på stranden vil i lighed med sidste år dagligt blive tømt af en 
entreprenør. 

Derudover kommer der med virkning fra og med d. 5. juni og frem til 31. 
august et rengøringsfirma, der 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. 

Vederlaget herfor er i lighed med sidste år 16.000 kr. 

 

8. Diplomer, laminering og skilte 
Der skal uddeles diplomer til de medlemmer, der har været medlem siden 
sept. 2015 til GF, og som ønsker at modtage det.  

I alt 45 medlemmer har kvalificeret sig til at modtage diplom og messingskilt. 

Der vil i løbet af juni blive udsendt mails om diplomtildeling. De 45 kandidater 
skal herefter tilkendegive, om de ønsker at modtage hhv. diplom og 
messingskilt. 

Bestyrelsen har besluttet, at såfremt kandidaten ønsker et messingskilt, skal 
der foretages en egenbetaling heraf på 69 kr. Baggrunden herfor er, at vi har 
en ganske stor mængde messingskilte liggende, som aldrig er taget i brug. 
Det pengespild ønsker vi at undgå. 
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9. Skt. Hans – fredag d. 23. juni. 
Traditionen tro vil der blive Sankt Hans på Ballehage d. 23/6. 

Efter sæsonafslutning laves opslag med info om Sankt Hans aften. 
 

10. Generalforsamling d. 17. september 2017. 
Alice Østergaard, Ole Stjernholm Svendsen og Ole Holmer-Bretlau er på 
valg. 

Alice Østergaard modtager ikke genvalg. Ole Stjernholm Svendsen og  
Ole Holmer-Bretlau modtager valg. 

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på Thors Mølle og vil i lighed med 
sidste år 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 150 kr. Vi har været nødsaget til at sætte egenbetalingen 
op, da Thors Mølle har hævet sine priser. De medlemmer, der deltog i 
brunchen sidste år kan bekræfte, at vi ”får valuta for pengene”. 

Nærmere information vil blive givet i løbet af juli måned. 
 

11. Næste møde: Torsdag d. 17. august. 

 

12. Eventuelt. 
Der var intet til behandling under dette pkt. 

 

 

  


