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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 20/8 2016 
 
Bestyrelses møde 91 - d. 17/8 2017.  
Til stede: Alice Østergaard, Bente Nilsson, Lone Mark, Ole Stjernholm 
Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

1.  Siden sidst 
 AKI:  

Foreningen vil forsøge at arrangere et opfølgningsmøde med Aarhus 
Kommunes Idrætscenter, da en række af de mangler /ønsker, som 
fremgår af referatet at vort statusmøde med AKI i april, endnu ikke er 
udbedret/opfyldt, eksempelvis ca. 10 ”tværbænke” i omklædnings-
rummene, defekt rullebeslag på den store skodde, udbedring af 
rådskader, evt. maling af badeanlægget mm.  

 Tillidsposter: 
 Det var gået rigtig godt med at få besat de vaccante tillidsposter. 
 Ingen ubesatte!  Flot resultat. ’Ballehageånden’ har igen vist sin styrke. 

 
2.  Økonomi og medlemstal samt status Venteliste 
 Årsregnskabet blev gennemgået uden anmærkninger. Nedenstående tal  
 vil derfor også fremgå af Beretning 2016/17, som vil foreligge inden for  
 1-2 uger. 

Regnskab 
Pr. 31/7 2017: 

                                                           Kr. 
Indtægter: 169.473 kr. 
Omkostninger: 163.654 kr. 
Periodens resultat  5.819 kr.  

Kontingentkonto: 191.918 kr. 
Forudbetaling GF 2017  2.500 kr.  
Øvrige konti:  2.274 kr. 
Aktiver I alt 196.692 kr. 

Skyldig el mm. 19.837 kr.  
Egenkapital 176.855 kr. 
Passiver i alt 196.692 kr. 

I regnskabet er der indeholdt en udgift på knap 54.000 kr. til det nye 
køkken. 
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Medlemstal   
Pr. 31/7 2017: 454, hvoraf 3 er sommermedlemmer 

 
Venteliste  
Pr. medio august er der 86 på Venteliste, hvoraf 43 vil blive optaget efter 
generalforsamlingen d. 17. sept.  

Vi optager fortsat kandidater på ventelisten og oplyser ved 
henvendelsen, at vi ikke kan oplyse optagelsestidspunkt, da det vil 
afhænge af antal udmeldelser. 
 

 
3. Inventarforsikring 
 Der er modtaget et tilbud på inventarforsikring fra TRYG. Bestyrelsen  
 finder forsikringen for dyr og vil derfor ikke tegne den i første omgang.  
 Emnet vil blive behandlet på den forestående generalforsamling. 
 
 
4. Udkast lovændring – afskaffelse / udfasning af sommermedlemmer 
        Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling foreslå afskaffelse  
 af sommermedlemskaber samt foreslå ændring af terminerne for  
 kontingentbetaling. Derudover vil der blive foretaget et par mindre  
 præciseringer. 

       Forslagene vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamling og vil blive  
 motiveret på generalforsamlingen d. 17. september. 
 
 
5. Saunaprojektet 
 I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen vil der blive  
 fremsendt en begrundelse, en beskrivelse og en oversigt over  
 økonomien i projektet samt bestyrelsens indstilling / anbefaling til  
 generalforsamlingen. 
 
 
6. Fastsættelse af kontingent 2017 / 18 

 Bestyrelsen foreslår kontingent for 2017/18 hævet til:  

 400 kr. for helårsmedlemmer 

 Forslaget om kontingentforhøjelsen er begrundet i saunaprojektet, der  
 vil stille store krav til foreningens økonomi, som det vil fremgå af  
 indstillingen, der vil blive offentliggjort inden for den næste 1-2 uger. 

 Efter gennemførelse af saunarenoveringen forventes kontingentet at  
 komme tilbage på ”gammelt niveau”. 
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7. Opsummering på forberedelse til GF: 
 Gennemgang af forberedelser. 
 
   

8. Bevarer af Den Gyldne Kæde 
 Mulige kandidater blev drøftet. 
 
 

9. Diplomer + messingskilte  
 Der blev gjort status over antal modtagere. 
 
 

10. Indkaldelse / introduktion : Kandidater på Venteliste 
 Kandidaterne indkaldes til introduktionsmøder hhv. d. 23. og d. 24.  
 september med d. 30. september som reservedag 

 Foreningens fotograf Anders Kragh Jespersen vil være til stede under 
 introduktionen, så vi kan ”få sat ansigt” på de nye medlemmer. 

 
 
11. Eventuelt 

Kassereren fremlagde en instruks for hvordan vi bedst muligt modtager 
alle de nødvendige informationer fra medlemmerne i forbindelse med 
kontingentbetaling.  Beskrivelsen indgår som bilag til referatet. 
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Den nemmeste måde, at betale kontingent på. 

Da der efterhånden er adskillige medlemmer, som har navne, der ligner hinanden meget, 
vil vi endnu engang opfordre til, at  

medlemsnummer + navn 

skrives i feltet ”Tekst til modtager”. 

Det er også muligt at skrive:  

Fakturanummer + navn, 

men fakturanummer ændrer sig fra år til år, det gør medlemsnummer ikke. 

Og hvordan får jeg så fat i mit medlemsnummer? 

1. Medlemsnummer står på din opkrævning. 

2. Har du ingen e-mail står dit medlemsnummer på medlemslisten i klubhuset.  

Det kan kodes ind på telefonen eller skrives på en lille seddel. 

I det følgende vises hvad du skal foretage dig, så du kun skal skrive det hele én gang, de 

efterfølgende år udfyldes det automatisk. 

Første år skal du gøre følgende: 

 

1. Du skal udfylde modtagers bankoplysninger på sædvanlig vis. 

2. Vælg derefter Gem modtager til senere brug og giv modtager et navn 

3. Udfyld Tekst til modtager med medlemsnummer og navn (intet andet). 

Læg mærke til, at det ikke er nødvendigt med mellemrum, det giver mere plads 

Alle de efterfølgende år skal du gøre følgende: 

Du vælger modtager i boksen øverst, og Tekst til modtager udfyldes automatisk. 

NB Hvis du fra samme konto betaler for en ægtefælle eller samlever (Du har altså tastet to 

forskellige medlemmer ind med hver sin indbetaling), så får du mulighed for at vælge, 

hvilket medlem indbetalingen vedrører. 

 


