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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 6/5 2018 

 

Bestyrelses møde 94 

d. 3/5 2018. 

Til stede: Bente Nilsson, Lone Mark, Runa Larsen, Ole Stjernholm Svendsen 

og Ole Holmer-Bretlau samt suppleant Frank Oxlund Rasmussen 

1. Siden sidst 

25 års jubilæums-festen d. 7. september 2019 
Festudvalget ved Albert Welinder, Anne Daa, Jonna Toft har suppleret sig 
selv med Ann Mønster Frost og Alice Østergaard. Det udvidede festudvalg 
har holdt sit første møde også med deltagelse af Runa Larsen fra 
bestyrelsen. 
Ud fra de referater, som bestyrelsen har modtaget, tyder meget på, at vi har 
fået etableret det helt rigtige festudvalg med en meget høj kreativitet.  
Derfor kan medlemmerne godt begynde at forberede sig på et brag af en fest 
i september næste år 
Senest i forbindelse med generalforsamlingen d. 9. september i år vil der 
blive løftet lidt af sløret for, hvad Ballehage-vikingerne kan se frem til. 

Temperaturregulering  
Det automatiske temperaturreguleringssystem i kaffestuen blev færdiggjort 
primo februar – jf. tidligere orientering herom. Systemet synes at fungere efter 
hensigten.  
I den forbindelse er det vigtigt at erindre om, at døren til kaffestuen skal 
lukkes, når badehuset lukkes og aflåses. 

Varmtvandsbeholdere 100 l. varmvandsbeholderen på toilettet er nu nedlagt 
og erstattet af 2 nye 5 l. varmvandbeholdere i hhv. køkkenet og på toilettet. 
Som alle sikkert har bemærket får vi nu hurtigt varmt brugsvand, hvilket er en 
helt nye oplevelse ved Ballehage. Samtidigt opnår vi en ikke uvæsentlig 
energibesparelse. 

Dermed har vi afsluttet en god del af vores el-spare-program. Vi mangler nu 
at undersøge, om vi eventuelt kan reducere den el-tracing, der foretages af 
vandrør og afløb. 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde 94 – d. 3. maj 2018 Side 2 af 6 
 

2. Evaluering af rengøringsdag. 
Ca. 40 gæve Ballehagevikinger mødte op til rengøringsdagen. Arbejdsholdet 
begyndte dagen med morgenmad og så blev der ellers arbejdet ivrigt og 
effektivt frem til middagstid. Vores lille badehus med kaffestue, køkken / 
forrum, skorum og sauna samt omklædning, og de omkringliggende 
omgivelser blev rengjort, og badeanlægget blev påført algerens.  

Der blev fejet, skovlet, pudset og spulet. Dagen forinden havde vi fået hjælp 
af en gravko til at fjerne sand omkring gangbroen. Den klarede forarbejdet, 
men på selve rengøringsdagen knoklede flere vikinger med at fjerne sand 
under gangbroen. På trods af det hårde arbejde var humøret højt. 

Resultatet af indsatsen var synlig, og huschefen var ovenud tilfreds med 
arbejdsiveren og slutresultatet. 

Formiddagen sluttede af med, at Dagmar Nybo Bretlau sammen med Birgit 
Kleis serverede en delikat og tilstrækkelig samt velfortjent frokost for de 
arbejdsivrige vikinger. 

På trods af opslag, havde mange medlemmer glemt at fjerne badesko fra 
skorummet inden rengøringsdagen. Det blev til 3 fyldte affaldssække, som de 
følgende dage blev ”gennemsøgt” af de glemsomme medlemmer. 
 

3. Evaluering af mødet med Aarhus Kommunes Fritidscentre (AKI) 
Bestyrelsen havde det årlige møde med AKI d. 19. april.  

AKI udtrykte endnu engang stor tilfredshed med vores vedligeholdelse af 
badeanlægget.  

Resultatet af mødet blev: 
Nye badetrapper. Vi fik sat termin på, hvornår de nye badetrapper leveres og 
monteres. Terminen er 28. maj. 

Gangbrædder foran badeanlægget  Inden for ca. 1 måned etableres der helt 
nye gangbrædder foran hele badeanlægget. Herudover udskiftes et par 
defekte brædder på badebroen. 

Flere tværbænke og knager  Sidste år fik vi opsat 10 nye tværbænke. I år får 
vi leveret yderligere 4 tværbænke med tilhørende knager – 2 nye i damernes 
omklædning og 2 nye i herrernes omklædning. 

Maling af badeanlægget  Vi fik efter hårdt pres lovning på delvis maling af 
badeanlægget, herunder nordgavlen. 

Endelig vil rullebeslagene på skodden foran vinduet i forrummet blive 
forstærket og vi får leveret nye vimpler / standere til de 2 flagstænger. 
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4. Økonomi og medlemstal. 
Pr. 3/5 2018 

Medlemstal: 460 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

                 Kr. 

Indtægter:  212.189 

Omkostninger:  79.759 

Periodens resultat:  132.430   

Kontingentkonto:  309.286 

Øvrige konti  0  

Aktiver i alt  309.286 

Skyldig el  0  

Egenkapital  309.286 

Passiver i alt  309.286 

  

Umiddelbart ser vores økonomi jo solid ud. Men vi har jo et saunaprojekt, der 
skal realiseres inden generalforsamlingen i september.  

Saunaprojektet kommer til at koste godt 300 tkr., derudover har foreningen  
driftsudgifter på ca. 55 tkr. frem til generalforsamlingen. 

Så pr. primo september står vi altså med en negativ kassebeholdning, hvis vi 
ikke gør noget. Og det gør vi så! 

Som bekendt har Anlægspuljen bevilget et 50 % tilskud til vores nye sauna. 
Anlægspuljen har givet os tilsagn om, at vi kan få vort tilskud aconto-afregnet, 
og det løser vores likviditetsproblem. 
  
 
5. Venteliste, status 
Pr. 3. maj er der optaget 121 personer, som alle har betalt 100 kr. i 
ventelistegebyr.  

Da vi kun forventer at optage ca. 40 nye medlemmer i september 2018, 
kender vi således allerede nu navnene på de personer, der vil blive optaget i 
2019 og næsten alle navne på dem, der vil blive optaget i 2020. 

 
6. Administrative opgaver – datapolitik 
Den nye persondataforordning (databeskyttelsesforordning)  træder i kraft d. 
25. maj 2018. 
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Da vi har registreret medlemmernes, adresse, tlf.nr. samt e-mail-adresse mm. 
bliver foreningen også underlagt den nye forordning.  

Derfor arbejder bestyrelsen lige nu på et udkast til en datapolitik.  

Udkastet vil blive gennemgået af vores lokale ekspert Gitte Aaberg. 
Endvidere vil vi konsultere Jomsborg. 

I sin endelig form vil Datapolitikken blive lagt ud på vores hjemmeside, og når 
det sker, vil medlemmerne blive orienteret herom 
 
7. Status saunaprojektet 
Vores saunaprojekt  skrider planmæssigt fremad. 

Vi har valgt entreprenører således: 

 Tømrer-snedkerentreprisen: Glud og Møller 

 El-entreprisen: NMT El-service  
 (som har lavet al el-arbejde hos Jomsborg) 

 VVS: Jens Eriksen 

Vi har endvidere aftalt ’snitflader’ med Aarhus Kommunes Idrætscentre vedr. 
handicaptoilet / urinal samt renovering af syd facaden. 

Tidsplanen: 

 At handicaptoilet + urinal samt renovering af syd facaden vil færdig: 
 ca. 1. juni 

At saunaprojektet vil være afsluttet:  ca. ultimo juli 

Denne tidsplan sikrer, at vi er færdige i god tid inden saunaen skal tages i 
brug for den nye vinterbadesæson d. 10. september. 

Økonomi: 
Det oprindelige projekt som præsenteret på generalforsamlingen i sept. 2017 
viste en samlet investering på 344 tkr. 

I forhold hertil har vi opnået en række besparelser på i alt ca. 40 tkr. 

 Vi har valgt et andet tømmerfirma end oprindelig planlagt. 

 Vi har valgt selv at rive saunaen ned 

 Vi har fået Aarhus Kommunes Idrætscentre til at betale ståldøren til 
handicaptoilettet. 

 Vi har valgt en anden isoleringsform end oprindelig planlagt efter 
kompetent råd af Anders Fenger Eriksen, som er energikonsulent. 

 
8. Husorden – ændringer 
Pkt. 3 er overflødig, idet vore loves § 9 beskriver reglerne for 
kontingentbetaling – så det behøver vi ikke gentage i Husordenen. 
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Pkt. 3 siger følgende: 
Kontingent for en sæson skal indbetales senest 15. oktober. Medlemmer, som  
ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det er herefter op  
til bestyrelsen at beslutte om genoptagelse kan finde sted. 
 

Så dette pkt. fjernes fra Husordenen. 

Pkt.14 er tilpasset vores nye procedure for optagelse af nye medlemmer: 

Gamle formulering: 
Du er velkommen til at medbringe en gæst til Ballehage Søbad - men kun én gang. 
Derefter må der indleveres begæring om optagelse som medlem. 

Nye formulering: 
Du er velkommen til at medbringe en gæst til Ballehage Søbad - men kun én gang. 
Derefter må der søges om optagelse via Venteliste-proceduren beskrevet på vores 
hjemmeside: www.ballehageviking.dk 
 

For at sikre, at vi passer godt på vores nye sauna laves følgende ændringer: 

Pkt. 15 Forbuddet mod hunde i badehuset udvides til også at  
gælde saunabygningen. 

Vi laver et nyt punkt med følgende formulering:  

Mad og drikkevarer må ikke medtages i sauna – med undtagelse 
af vand. 

Den nye Husorden kan findes på vores hjemmeside. 
 
 
9. Planlægning af sæsonafslutning. 
Lørdag d. 19. maj kl. 7 er der sæsonafslutning. 

 

10. 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. 

http://www.ballehageviking.dk/
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Vederlaget herfor er i lighed med sidste år 16.000 kr. 

 
11. Diplomer, laminering og skilte 
Der skal uddeles diplomer til de medlemmer, der har været medlem siden 
sept. 2016 til GF, og som ønsker at modtage det.  

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

I lighed med sidste år skal kandidater, der ønsker et messingskilt, foretage en 
egenbetaling heraf på 69 kr.  

 
12. Skt. Hans – lørdag 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. 
 

13. Generalforsamling søndag d. 9. september 2018. 
Bente og Lone er på valg. 

Bente modtager ikke genvalg. Lone modtager genvalg 

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.  

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.16. august. 

 

12. Eventuelt. 

Intet til behandling her.  


