REFERAT

Vikingeklubben
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad

Bestyrelsesmøde nr. 103 den 12.03.2020
Tilstede:

Runa Larsen (RL)
Flemming Hjortkjær (FH)
Lone Mark (LM) - afbud
Dorte Harmsen (DH), ref.

Ann Mønster Frost (AF)
Ole Stjernholm Svendsen (OS)
Palle John Jensen (PJ)

1. Siden sidst.
Den årlige bade statistik, udarbejdet af Ole Bang, viser færre badende i gennemsnit
I 2019 end i 2018
Vi har fulgt Sundhedsstyrelsen og Statsministeriets anbefalinger, grundet Covid-19 og
lukket Badeklubbens faciliteter foreløbig fra fredag den 13. marts til og foreløbigt frem til
og med den 27. marts 2020.
Det længe ventede billedshow fra jubilæumsfesten er nu på vores hjemmeside.

2. Fællesmøder med øvrige Aarhus Badeklubber
Runa og Ole deltog i det årlige erfarings- udvekslings-møde badeklubberne i mellem,
lørdag den 22.02.20, kl. 14.
Ballehage er vært ved næste års møde.

3. Sommeropgaver.
Bestyrelsen er ved at finde en, der vil påtage sig sommeropgaven med at renholde
stranden m.v.

4. Persondatalov.
GDPR er ved at blive gennemgået og opjusteret til 2020.
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5. Økonomi og medlemstal v/Flemming.
Regnskab pr. 12.03.2020:
Indtægter:
Udgifter:
Periodens resultat:
Konto Danske Bank

181.200 kr.
258.563 kr.
-77.363 kr.
=========
178.324 kr.

Medlemstal pr. 12. marts 2020 er 536, på venteliste 165.

6. Hvad skal vi bruge den gamle sauna til?
Indledende snak om hvad den fremtidige brug af den gamle sauna kunne være.

7. Forårsrengøring.
Lørdag den 18. april 2020 er der forårsrengøring fra kl. 8.30 til ca. 13.
Glæder os til at se rigtig mange til nogle hyggelige og effektive timer.

8. Sæsonafslutning.
Søndag den 17. maj 2020, kl. 7.00 er der sæsonafslutning.
Sidste dag inden sommeren, hvor saunaen er åben.
Der vil være rundstykker, tale, sang og musik.

9. Møde med Aarhus kommunes Idrætscentre (AKI)
Der er møde med AKI, fredag den 3. april, kl. 13.00
Klubbens store ønske er maling af badeanlægget.

10. Optagelsesprocedure.
Pkt. udsættes.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 27. maj 2020.
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