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REFERAT 
 

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 03/03 2019 
 

Bestyrelses møde 97 

d. 28. februar 2019.  

Til stede: Flemming Hjortkjær, Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen,  

Runa Larsen og Ole Holmer-Bretlau  

 

1.  Siden sidst 

Fremmødeoversigt 

I forhold samme tidspunkt i sidste badesæson er vi blevet 16 % flere 
medlemmer i vores forening, men det daglige fremmøde ved Ballehage år-til-
dato er kun steget med ca. 5%! 

I første del af badesæsonen (sept. 18 – jan. 19) er det gennemsnitlige 
fremmøde således steget til 69 mod 66 i forrige sæson – jf. fremmøde-
statistikken på bestyrelsens opslagstavle. 
 
 

2.  Evaluering af Midvintermarkering 

Arrangementet levede op til traditionen.  

Henrik Bredholt spillede igen smukt til ’Ballehages Midvintersang’ og ’Vor sol er 
bleven kold’.  

Som noget nyt havde vi stillet fakler op langs gangbroen. Det virkede 
stemningsfuldt – så det vil vi nok gøre igen! 

Mette Pia Persson holdt en så spændende og tankevækkende tale, at den efter 
flere opfordringer blev lagt ud på vores hjemmeside – hvor den stadig ligger… 

Tak til Mette for den gode oplevelse, det var at lytte til talen….! 

Som traditionen byder, sluttede arrangementet med affyring af en raket! 

Affyringen var vellykket og smuk, og det blevet ’fejret’ med morgenmad og ”en 
skarp” til alle. 
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3.  Økonomi  - medlemstal 
Pr. 28/2 2019 

Medlemstal : 533 heraf 84 nye medlemmer 

Flemming Hjortkjær fremlagde perioderesultat og balance: 

         Kr. 
Indtægter: 212.388 kr. 

Omkostninger:  127.948 kr. 

Periodens resultat:   84.440 kr. 

Konti Danske Bank: 231.377 kr. 
Øvrige aktiver  0 kr. 
Aktiver I alt 231.377 kr. 

Skyldige omkost.  12.700 kr.  
Egenkapital 218.677 kr. 
Passiver i alt 231.377 kr. 

Med en egenkapital på godt 218 tkr. ser vores økonomi således solid og 

fornuftig ud – og vi har dermed også de ’økonomiske muskler’ til at sikre den 

store 25 års jubilæumsfest. 

 
 
4.  Venteliste status – nyoptag i januar og februar 

Venteliste 
Pr. 28. februar er der optaget 169 personer, som alle har betalt hhv. 100 kr. 
eller 150 kr. i ventelistegebyr.  

Med så mange på ventelisten har bestyrelsen besluttet midlertidigt at lukke 
ventelisten for ikke at skabe alt for mange falske forhåbninger hos optagelses-
kandidater. Ventelisten forventes genåbnet ultimo september. 

Nyoptag 
I januar og februar havde vi introduktion af i alt ca. 20 nye medlemmer. Forløbet 
af introduktionsmøderne vurderer vi som værende meget vellykkede.  

Den udarbejdede ”drejebog” for vores introduktions-arrangement synes således 
at være velfungerende. 

Åbningstider 
På baggrund af det store nyoptag af medlemmer havde bestyrelsen en 
drøftelse af, om den bemyndigelse til udvidelse af åbningstiden, som blev givet 
på sidste års generalforsamling, skulle udnyttes. 

Der var enighed om, at der på nuværende tidspunkt – jf. fremmødestatistikken – 
ikke var et umiddelbart behov for en forlængelse af åbningstiden.   
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Men bestyrelsen vil i løbet af foråret revurdere behovet for længere åbnings-
tider. 

 

5.  Sauna: Status drift – behov for udbedringer / reparationer 
Drift af saunaovn 
Saunaovnen havde periodevis udfald, men efter at vi har fået skiftet HFI-relæet 
og fjernet vandbeholderen fra saunaen, har vi haft en lang stabil driftsperiode. 
Vi håber derfor, at vi har fået stabiliseret driften af saunaovnen. 

Der arbejdes dog fortsat på en omlægning af indsugning og udsugning til 
saunaovnen. Planen er, at både indsugning og udsugning fremover skal ske fra 
handicaptoilettet, for at sikre os mod den påvirkning som bl.a. kraftig østenvind 
kan have på ind- og udsugning. 

Forgang 
Vi har i en periode placeret måtter i forgangen med henblik på opsamling af 
sand inden indtræden i saunaen. 

Det er en løsning, som ikke alle har været enig i var en god løsning. 

Vi overvejer derfor, når sauna-sæsonen er slut, at sænke gulvet i forgangen for 
at få plads til en rillet /hullet gummimåtte, som kan ”fange” sandet på fødderne 
inden indtræden i saunaen. 

Udbedringer / reparationer 
Når saunasæsonen er slut vil vi udskifte de loftslister som blev ”afbrændt” inden 
vi fik monteret glaspladen over sauna-ovnen. 

Tillidsfolk til rengøring af sauna 
For at beskytte saunaen og for at sikre en acceptabel hygiejnisk standard er det 
vigtigt,  at saunaen støvsuges og rengøres minimum én gang om ugen.  

Det kræver, at vi har medlemmer, der er parate til at påtage sig denne vigtige 
opgave! 

Vi efterlyser derfor frivillige, der er parate til at supplere det nuværende 
rengøringshold. 

Henvendelse kan ske til Lone Mark lonemark61@gmail.com 
 
 
6.  Ny huslejeaftale / brugeraftale med Aarhus Kommune v. Sport og  
 Fritid 
På bestyrelsens initiativ har vi gennem et stykke tid ført forhandlinger med  
Aarhus Kommune v. Sport og Fritid om en ny Huslejeaftale / Brugsaftale. 

Baggrunden for initiativet er, at vi har ønsket en beskyttelse af de betydelige 
investeringer, som foreningen har foretaget i Ballehage Søbad  igennem de 
sidste 3 år.  

mailto:lonemark61@gmail.com
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I perioden 2016 -18 har foreningen således investeret i alt 484.000 kr. i ny 
sauna, nyt køkken, et redskabsskur samt i varmestyring og i nye varmtvands-
beholdere. 

Med fradrag af tilskuddet fra Anlægspuljen på 172.000 kr. har foreningen derfor 
netto investeret godt 340.000 kr. af egne midler. 

Forhandlingerne er nu afsluttet med et tilfredsstillende resultat, og bestyrelsen 
har underskrevet Brugsaftalen, der sikrer: 

 Foreningen en passende erstatning i tilfælde af brand, stormflod eller  
anden katastrofe – samt en passende erstatning i tilfælde af den utænkelige  
situation, nemlig opsigelse. 

 Foreningens eneret til benyttelse af saunaen. 
 
 

7. Persondatapolitik 
Datatilsynet har skrevet lidt om foreninger og persondata på deres hjemme-

side.  

Her er anbefalingen videregivet i uddrag: 

…Videregivelse af medlemslister i foreningsblade m.v. kan som udgangspunkt 
ske uden den enkeltes (medlemmets) samtykke under forudsætning af, at bladet 
kun distribueres til medlemmer. 

Derimod kræver videregivelse i form af offentliggørelse på internettet det enkelte 
medlems samtykke. Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en 
forening, uanset at denne måtte være en ukontroversiel - f.eks. en 
sportsforening, er en privat sag. Tilsynet lægger også vægt på, at der vil være en 
risiko for, at medlemsoplysningerne vil blive (mis-)brugt til uvedkommende 
formål, f.eks. markedsføring. Offentliggørelse af en oplysning om en persons 
medlemskab kræver derfor det enkelte medlems samtykke. 

Da foreningen ønsker at efterleve Datatilsynets anbefalinger, skal listerne over 
medlemmer (i årsberetninger) på hjemmesiden fjernes!  

Det giver os følgende valgmuligheder: 

A. Vi fjerner medlemslisten fra årsberetningen. 
B. Vi undlader at lægge årsberetningen ud på vores hjemmeside 
C. Vi får lavet en speciel version af årsberetningen hos vores bogtrykker (Werks 

Grafiske), hvor medlemslisten er fjernet. Denne version lægges ud på 
hjemmesiden. 

Bestyrelsen har valgt alternativ C. som løsningsmodel! Den kommer nok til at 
koste lidt ekstra – men alternativerne taget i betragtning, vurderer vi, at det er 
den rigtige beslutning. 
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8.  Bestyrelsens opgaver – bestyrelsens sammensætning 
Der var en længere drøftelse af de mange opgaver, som påhviler bestyrelsen. 
Der blev opnået enighed om at foreslå generalforsamlingen i september, at 
bestyrelsen udvides fra 5 til 6 medlemmer. Ændringen ønskes for at gøre det 
mindre belastende at deltage i bestyrelsesarbejdet og dermed også sikrer en 
lettere rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer. 

På det næste bestyrelsesmøde vil der blive taget en drøftelse af omallokering af 
opgaverne imellem bestyrelsens 5 (6) medlemmer. 
 
 
9.  25 års jubilæum d. 7. september 2019 
Det kreative indhold af vores store fest er stort set på plads. Dvs. tema er 
fastlagt – underholdning er fastlagt og musik er fastlagt.  

Vi er nu i gang med at indhente de nødvendige tilladelser fra såvel kommune 
som brandvæsen. 

Teltet er bestilt. Mad mm. er der også ved at være styr på. 

Så medlemmerne kan roligt glæde sig til jubilæumsfesten. 

 

10. Rengøringsdag 
Datoen er fastlagt til lørdag d. 27. april. Nærmere information vil blive givet via 
opslag og e-mail-udsendelse ultimo marts / primo april. 

 
 
12. Årligt møde med Aarhus Kommunes Idrætscentre 
I løbet af april vil bestyrelsen afholde sit årlige statusmøde med AKI. 
Vi vil til mødet medbringe en ”ønskeseddel, som bl.a. omfatter: 

 Kontrol af badestiger, da flere medlemmer har fået rifter på fødder. 

 Maling af klubhus. 

 
13. Sæsonafslutning  
Er fastlagt til søndag d. 19. maj. 
 
14. Næste møde 
Afholdes torsdag d. 16. maj  

 
15. Eventuelt. 
Intet til behandling under dette punkt.  


