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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 5/11 2018 
 
Bestyrelses møde 96. - d. 1/11 2018.  

1.  Konstituering af bestyrelsen 
Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 9. 
september, således: 

 Ole Holmer-Bretlau  - Formand  

 Runa Larsen  - Næstformand 

 Flemming Hjortkjær     - Kasserer   

 Lone Mark  - Ansvarlig for tillidshverv 

 Ole Stjernholm Svendsen - Huschef   

Suppleant Frank Oxlund Rasmussen 

Dette møde er således den nye bestyrelses første møde med en egentlig 
dagsorden. 

Til stede: Lone Mark, Flemming Hjortkjær Ole Stjernholm Svendsen, Runa 
Larsen og Ole Holmer-Bretlau.           

           
 

2.  Siden sidst 
Brædder på platformen: 
Kommunen har endnu ikke oplyst. Hvornår brædderne fjernes. Det bør ske i 
nærmeste fremtid, da vi allerede har oplevet den første efterårsstorm 
møblerer rundt på brædderne på platformen! 

Bommen 
For at lette opgaven for åbnere og lukkere har vi besluttet at lade bommen 
være permanent låst. Har man brug for at få åbnet bommen, må der ske 
henvendelse til bestyrelsen eller vore åbnere og lukkere. 
 

 
3.  Evaluering af generalforsamlingen den 9. september 2018  
 på Thors Mølle 

Generelt vurderede bestyrelsen at generalforsamlingen havde haft et 
tilfredsstillende forløb. 

Tiltaget med at servere brunch inden generalforsamlingen fungerer fortsat 
godt. Dels er brunchen lækker og righoldig og dels bliver det værdsat, at der 
er mulighed for stor social kontakt inden den egentlige generalforsamling. 

Ca. 80 medlemmer havde meldt sig til brunchen.  
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Vores klare melding om, at kun medlemmer, der meldte sig og betalte for 
brunchen via foreningen ville få adgang til brunchen, virkede.  

Så vi havde ikke de samme problemer som sidste år, hvor enkelte 
medlemmer kontaktede Thors Mølle direkte eller mødte op med kontanter på 
generalforsamlingsdagen i forventning om, at de kunne deltage i brunchen. 

Registreringen af deltagerne forløb ikke helt så velordnet, som vi gerne ville 
have gjort det – fordi vi ikke fik adgang til ’Orangeriet før klokken var præcis 
10 – det vil vi søge at forbedre til næste år. 

Kun deltagere i brunchen blev registreret. De medlemmer, der mødte op til 
selve generalforsamlingen, blev ikke registreret. 

Ca. 30 medlemmer mødte op senere for blot at deltage i selve 
generalforsamlingen – alt i alt et særdeles tilfredsstillende fremmøde. 

Alt forløb således velordnet i år. ”Øvelse gør mester”! 

Alt i alt var bestyrelsen så tilfreds med forløbet af arrangementet på Thors 
Mølle, at vi har reserveret plads til næste års generalforsamling med samme 
forløb som i år.  

Datoen bliver:  søndag d. 15. september 2019. 

Vedr. forløbet af generalforsamlingen henvises til det tidligere udsendte 
referat. 
 
 
4.  Optagelse af nye medlemmer i september og oktober 2018 
Optagelse af nye medlemmer var i år sat til 50 i september, heraf 4 tidligere 
medlemmer. 46 kandidater var dermed inviteret til introduktionsmøder i 
badehuset hhv. d. 16. og 23. sept. – kun 34 mødte op!  

D. 28. okt. inviterede vi 30 kandidater – kun 20 mødte op. Yderligere 4 er der 
lavet specialaftale med om en senere introduktion. 

Lone og Runa 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”. 

Anders Fenger Eriksen var til stede som fotograf ved introduktionerne i sept. 
og Henrik Loftheim var til stede som fotograf ved introduktionen i oktober. 

Billederne af de nye medlemmer optaget i september ligger nu på vores 
hjemmeside, hvilket er værdsat af de nye medlemmer. 

Billederne af de nye medlemmer optaget i oktober vil snarest blive lagt ud på 
hjemmesiden. 

Billederne vil ligeledes blive indsat i vores Fotobog. 



Referat af bestyrelsesmøde nr. 96 d. 1. november 2018 Side 3 af 5 
 

Flere af de nye medlemmer gav udtryk for, at de følte sig godt modtaget i 
vores forening. Det var glædeligt – og også meningen med arrangementet. 

Enkelte gav også udtryk for, at introduktionen var grundig – og det er jo fint! 

I det hele taget har Ventelisten og den tilknyttede procedure givet en mere 
velordnet ’indgang’ til vores forening.  

Bestyrelsen har udarbejdet en ”drejebog” for vores introduktions-
arrangement. 

 
5.  Økonomi - medlemsantal 
Primo november 2018  
Medlemstal : 511 heraf 57 nye 

Perioderesultat og balance: 
         Kr. 

Indtægter: 199.088 
Omkostninger: 101.351 
Periodens resultat: +97.737    

Egenkapital: 247.667 
   
Vores økonomi ser således særdeles sund solid og fornuftig ud. 
 
 
6.   Status Venteliste – trængselsproblemer 
Pr. 1. november er der 138 på ventelisten. Vi planlægger at invitere yderligere 
et 2 cifret kandidater i januar. Antallet besluttes, når vi har dannet os en 
mening om eventuelle trængselsproblemer. 

 

 
7.   Kontingentindbetalinger  
Kontingent indbetalingerne er gået rimelig godt. Men vi er stadig et stykke fra 
ideal-tilstanden. Så til næset år vi vil søge at opstramme instruksen til 
medlemmerne for at lette kassereren arbejde.  

Så vi må kunne gøre det bedre! 
 
 
 
8.  Sauna: Indkøring – medlemmernes reaktion - økonomi 
Medlemmernes reaktion:  
Det er bestyrelsens oplevelse, at medlemmerne generelt har taget godt imod  
vores nye sauna – både dens rummelighed, dens æstetik og dens panorama- 
udsyn. 
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Indkøring 
Der har været et par indkøringsproblemer. Overophedningssikringen er nogle 
gange blevet udløst – med det resultat at sauna-ovnen kører med nedsat 
effekt. Derfor har vi øget kapaciteten på luftindtaget – men vi er endnu ikke 
sikre på, om vi har fundet den langtidsholdbare løsning. Derfor har vi sat 
kompetente folk i gang med at assistere os. 

Vi er også blevet overrasket over hvor hurtigt loft over og væg bag sauna-ovn  
er blevet afsvedet. 

Derfor er der sat en hærdet glasplade op under loftet over sauna-ovnen  og 
på væggen bag sauna-ovnen. 

Muligvis skifter vi enkelte lister i loftet og beklædning bag sauna-ovnen, når vi 
lukker saunaen ned efter d. 19. maj 2019.   

Økonomi 
Regnskabet for sauna-projektet er nu opgjort. 

Det endelige regnskab viser en samlet investering på 356.119 kr. Vores 
budget for projektet var 344.158 kr. Altså en overskridelse med ca. 12.000 kr. 
– eller 3,5 %! 

Mange offentlige anlægsprojekter ville være stolte af en sådan budget-
overholdelse!  

MEN på generalforsamlingen d. 9. sept. annoncerede vi, at vi ville opnå en 
besparelse i forhold til budgettet – bl.a. i kraft af en meget stor arbejdsindsats 
fra en række af foreningens medlemmer i forbindelse med: 

 Udarbejdelse af tegningsmateriale 

 Nedrivning 

 Opbygning af saunabænke 

 Maling.  

 Mm. 

I alt har medlemmerne investeret et sted mellem 200 til 300 arbejdstimer i 

projektet. 

Men vi kom alligevel til at overskride budgettet en lille smule – modsat 

forventningen. 

Den lille overskridelse skyldes, at: 

 Vi måtte investere i en automatisk tidsstyring  af yderdøren – det var 
ikke indregnet i budgettet. 

 Vi blev nød til at investere i en større og mere effektfuld saunaovn. 

 At vi i budgettet i væsentlig grad havde undervurderet VVS-entreprisen 
(budgetfejl). Det sidste forhold er den væsentligste forklaring på budget-
overskridelsen. 
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I slutningen af oktober modtog vi den sidste del af det bevilligede tilskud på i 
alt 172.079 kr. Foreningen har dermed selv investeret 184.040 kr. i den nye 
sauna. 
 
 
9.  Nyt låsesystem 
I det store og hele er vi tilfreds med vores ny elektroniske lås. Systemet 
sparer os jo for hele nøgleadministrationen. 
 
 
10.  25 års jubilæum d. 7. september 2019 
Det kreative indhold af vores store fest er ved at være på plads. Dvs. tema er 
fastlagt – underholdning er fastlagt og musik er fastlagt.  

Så medlemmerne kan roligt glæde sig til jubilæumsfesten. 

 
 
11. Midvinterarrangement fredag den 21. december. 
Traditionen tro er der midvinterarrangement d. 21. december med start kl. 7. 
Der vil være midvinter tale v. Mette Persson, 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. 28. februar 2017  
 
 
13. Eventuelt. 
 
 
  

 
 

 
 
 

En henstilling som er en gentagelse fra tidligere 
Der må ikke parkeres foran bommen (som der også nok så fint står skrevet 
på et skilt), da det er en REDNINGSVEJ. 

Desuden bruges vejen også af skovens folk, af slamsuger og af 
entreprenøren, der tømmer skraldespande på stranden osv.  


