
	  REFERAT	  
Vikingeklubben	  
Morgenbaderne	  v/Ballehage	  Søbad	  
	  
Bestyrelsesmøde	  nr.	  101	  den	  31.10.2019	  
	  
Tilstede:	   Runa	  Larsen	  (RL)	   	   Ann	  Mønster	  Frost	  (AF)	  
	   Flemming	  Hjortkjær	  (FH)	   Ole	  Stjernholm	  Svendsen	  (OS)	  
	   Lone	  Mark	  (LM)	   	   Palle	  John	  Jensen	  (PJ)	  
	   Dorte	  Harmsen	  (DH),	  ref.	  
	  
	  
Vi	  startede	  mødet	  med	  en	  præsentationsrunde.	  
	  

1. Siden	  sidst.	  
Bestyrelsen	  har	  løbende	  dialog	  med	  Aarhus	  Kommune	  for	  at	  sørge	  for	  at	  
tingene	  fungerer	  optimalt.	  
Der	  er	  blevet	  indkøbt	  en	  fin	  gummimåtte	  som	  nu	  ligger	  ved	  indgangen	  til	  
saunaen.	  

	  
2. Evaluering	  af	  generalforsamling.	  

Alt	  i	  alt	  en	  god	  generalforsamling	  med	  fint	  fremmøde	  og	  god	  stemning.	  	  
Fint	  at	  starte	  med	  brunch.	  Der	  var	  70	  tilmeldte.	  
Til	  selve	  generalforsamlingen	  kl.	  12	  mødte	  yderligere	  35	  op.	  
Bestyrelsen	  drøftede	  debatten	  på	  generalforsamlingen	  og	  blev	  enige	  om	  at	  
det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  rum	  til	  at	  alle	  skal	  kunne	  få	  ordet	  og	  føle	  sig	  hørt	  på	  
generalforsamlingen.	  
De	  reviderede	  love,	  der	  blev	  vedtaget	  på	  generalforsamlingen	  bliver	  lagt	  på	  
hjemmesiden.	  
Referatet	  fra	  generalforsamlingen	  er	  allerede	  hængt	  op	  og	  lagt	  på	  
hjemmesiden.	  
	  
Tak	  til	  dirigenten	  og	  referenten.	  

	  
3. Evaluering	  af	  klubben	  25	  års	  jubilæumsfest.	  

Bestyrelsen	  har	  modtaget	  mange	  tilkendegivelser	  fra	  festens	  deltagere	  om,	  
at	  det	  var	  en	  fantastisk	  god	  fest.	  	  	  
Stor	  ros	  til	  festudvalget,	  for	  et	  kolossalt	  godt	  stykke	  arbejde.	  	  
	  



Festudvalg	  og	  bestyrelse	  håber	  dog	  på	  flere	  frivillige	  hjælpere	  til	  næste	  fest.	  
Billeder/film	  fra	  festen	  vil	  blive	  mangfoldiggjort	  så	  snart	  vi	  har	  styr	  på	  
persondataloven.	  

	   	  
4. Evaluering	  af	  aftalen	  med	  Triatlon-‐klubben	  og	  Aarhus	  Havsvømning.	  

I	  det	  store	  hele	  har	  aftalen	  med	  de	  2	  klubber	  fungeret	  fint,	  dog	  med	  enkelte	  
undtagelser.	  
Klubbens	  faciliteter	  er	  blevet	  brugt	  udover	  det,	  der	  var	  aftalt.	  
Ligeledes	  har	  de	  også	  opbevaret	  udstyr	  mm	  fra	  gang	  til	  gang,	  som	  har	  
forårsaget	  fugt	  og	  luftgener.	  
Formanden	  kontakter	  disse	  klubber,	  så	  der	  kan	  være	  klare	  linjer	  til	  næste	  
gang.	  

	  
5. Nye	  medlemmer	  -‐	  orientering	  v/Lone	  

Introduktion/optagelse	  af	  nye	  medlemmer	  den	  29.	  september	  2019	  
forløb	  godt.	  Der	  blev	  i	  alt	  optaget	  22	  nye	  medlemmer.	  Tag	  godt	  imod	  de	  nye.	  

	  
Næste	  optag	  er	  lørdag	  den	  9.	  november	  2019.	  
	  

6. Persondatalov	  –	  orientering	  og	  oplæg	  til	  drøftelse	  v/Ann.	  
Klubbens	  datapolitik	  skal	  opdateres,	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  nye	  
GDPR	  regler.	  
	  
Der	  foretages	  en	  oprydning	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Der	  bliver	  skrevet	  ud	  til	  medlemmer	  ang.	  offentliggørelse	  af	  billeder	  fra	  
festen	  (via	  download	  fra	  et	  link	  og	  billeder	  på	  hjemmesiden).	  	  
Her	  vil	  det	  være	  muligt	  at	  sige	  nej	  tak.	  	  
	  

7. Økonomi	  v/Flemming	  
Regnskab	  pr.	  31.10.2019:	  
	  
Indtægter:	   	   172.050	  kr.	  
Udgifter:	   	   231.060	  kr.	  
Periodens	  resultat:	   -‐	  59.010	  kr.	  
	   	   	   =========	  
Konto	  Danske	  Bank:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201.628	  kr.	  
	  
	  



Pr.	  31.07.19	  havde	  vi	  533	  medlemmer	  incl.	  de	  80	  medlemmer,	  der	  blev	  
optaget	  i	  2018.	  
Pr.	  31.10.19	  havde	  vi	  522	  medlemmer,	  34	  udmeldte,	  heraf	  12	  er	  af	  de	  80	  
optaget	  i	  2018	  samt	  23	  medlemmer	  optaget	  i	  2019	  (heraf	  1	  genindmeldelse).	  
	  

8. Status	  venteliste	  v/Flemming.	  
Der	  står	  125	  på	  vores	  venteliste	  og	  der	  har	  været	  yderligere	  ca.	  70	  
henvendelser	  angående	  optagelse.	  
Det	  er	  endnu	  ikke	  besluttet,	  hvornår	  der	  åbnes	  for	  ventelisten	  igen.	  	  
Udmelding	  af	  dette	  vil	  fremgå	  af	  vores	  hjemmeside.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  på	  det	  kommende	  møde	  tage	  en	  grundig	  drøftelse	  vedrørende	  
venteliste.	  

	  
9. Kontingentindbetaling	  v/Flemming.	  

Kontingentindbetaling	  er	  stort	  set	  forløbet	  smertefrit.	  Stor	  ros	  fra	  kassereren	  
til	  jer	  medlemmer	  for	  at	  huske	  at	  skrive	  jeres	  fakturanummer	  på.	  Det	  var	  til	  
meget	  stor	  hjælp	  og	  gav	  mindre	  arbejde	  til	  kassereren.	  

	  
10. Midvinterarrangement	  søndag	  den	  22.	  december	  2019	  

I	  år	  falder	  midvinter	  den	  22.	  december.	  
Arrangementet	  starter	  kl.	  7.00.	  
	  
Der	  vil	  blive	  holdt	  en	  midvintertale	  og	  sunget	  sange.	  	  
Endvidere	  vil	  der	  være	  morgenbrød	  og	  en	  ”lille	  en”	  at	  varme	  sig	  på.	  
	  
Hold	  øje	  med	  opslag	  i	  klubhus	  såvel	  som	  på	  hjemmesiden.	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde:	  er	  den	  9.	  januar	  2020.	  
	  
	  

	  
	  


