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	  REFERAT	  
	  
	  

Vikingeklubben	  
Morgenbaderne	  v/Ballehage	  Søbad	  
	  
	  
Bestyrelsesmøde	  nr.	  105	  den	  10.08.2020	  
	  
Tilstede:	   Runa	  Larsen	  (RL)	   	   Ann	  Mønster	  Frost	  (AF)	  
	   Flemming	  Hjortkjær	  (FH)	   	   Ole	  Stjernholm	  Svendsen	  (OS)	  
	   Lone	  Mark	  (LM)	  -‐	  afbud	   	   Palle	  John	  Jensen	  (PJ)	  
	   Dorte	  Harmsen	  (DH),	  ref.	   	   	  
	  
	  
	  

1. Siden	  sidst.	  
	  
LM	  har	  brugt	  sommeren	  til	  at	  finde	  frivillige	  til	  den	  kommende	  sæson.	  Der	  er	  for	  nu	  kun	  
otte	  frivillige	  til	  rengøring	  af	  saunaen.	  Det	  er	  dog	  ikke	  nok,	  da	  den	  grundet	  Corona	  skal	  
rengøres	  dagligt.	  
	  
Henvendelse	  fra	  et	  medlem	  om	  bestyrelsens	  argumenter	  for	  nedlæggelse	  af	  skorummet.	  
Der	  svares	  retur	  at	  der	  i	  sundhedsstyrelsens	  regler	  ift.	  at	  undgå	  smittespredning	  bl.a.	  står	  
at	  fx	  klubber	  skal	  minimere	  berøringsflader	  og	  opfordre	  til	  at	  medlemmer	  selv	  har	  f.eks.	  
sko,	  håndklæder	  etc.	  med.	  	  	  
	  
Bestyrelsen	  takker	  for	  de	  rosende	  breve	  som	  vi	  får	  ift.	  til	  vores	  beslutninger	  og	  
informationer	  om	  konsekvenser	  af	  Covid	  19	  i	  vores	  klub.	  

	  
	  

	  
2. Økonomi	  og	  medlemstal	  v/Flemming.	  

Medlemstal	  pr.	  10.	  august	  2020	  er	  535,	  på	  venteliste	  165	  
	  
Regnskabet	  for	  2019/20	  blev	  fremlagt.	  Regnskabet	  er	  godkendt	  af	  klubbens	  revisor.	  
	  
Resultat:	   kr.	  	  	  39.419	  og	  	  
Egenkapital:	   kr.	  160.077	  Se	  i	  øvrigt	  årsberetningen.	  

	   	  
	  

3. Generalforsamling	  
Bestyrelsen	  blev	  enige	  om	  at	  udsætte	  generalforsamlingen.	  
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Dette	  i	  lyset	  af	  coronaens	  stigende	  tryktal	  i	  Aarhus	  og	  hensyn	  til	  vores	  medlemmers	  alder	  
samt	  at	  bevare	  den	  demokratiske	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  På	  Thors	  Mølle	  er	  der	  for	  tiden	  
kun	  plads	  til	  ca.	  70	  personer	  for	  at	  afstandskravene	  kan	  overholdes.	  

	  
Vores	  nuværende	  bankarrangement	  koster	  75	  kr./	  kvt.	  Denne	  ændring	  koster	  125	  kr./md.	  
samt	  675	  kr.	  som	  engangsbeløb.	  Vi	  ændrer	  dette	  således,	  at	  klubben	  tegnes	  af	  2	  i	  forening	  
hvorved	  §	  16	  følges.	  

	  
	  

4. Ny	  indretning	  af	  klubhus.	  
Bestyrelsen	  har	  drøftet	  hvordan	  klubhuset	  kan	  indrettes	  mere	  hensigtsmæssigt	  især	  ved	  
større	  arrangementer	  og	  fordi	  det	  er	  nødvendigt	  med	  mere	  ”albuerum”	  set	  i	  lyset	  af	  Covid	  
19.	  Vi	  har	  fået	  et	  forslag	  til	  ny	  indretning	  af	  klubhuset	  fra	  Niels	  Poulsen,	  hvor	  både	  den	  
gamle	  sauna,	  det	  nedlagte	  badeskorum	  og	  depotrum	  er	  inddraget.	  Dette	  udkast	  giver	  
grobund	  for	  gode	  overvejelser	  samt	  videre	  tanker.	  	  

	  
	  

5. Evaluering	  af	  genåbning	  og	  rengøring	  	  
Arrangement	  aflyst.	  
	  

	  
6. Ny	  indkøb	  af	  holder	  til	  engangshåndklæder,	  etc.	  

Pkt.	  udsat	  
	  
	  

7. Henvendelse	  fra	  tidligere	  medlem	  om	  genoptagelse.	  
Henvendelse	  fra	  tidligere	  medlem,	  som	  ikke	  har	  været	  medlem	  siden	  2017,	  om	  genoptag	  
af	  hende	  selv	  og	  sin	  samlever	  nu	  uden	  om	  deres	  ventelistenummer.	  
Vedkommende	  får	  besked	  om	  at	  hun/de	  må	  vente	  til	  det	  bliver	  deres	  tur	  på	  ventelisten,	  
da	  vi	  ønsker	  at	  stille	  alle	  lige	  og	  at	  det	  ikke	  skal	  være	  muligt	  at	  gå	  udenom	  ventelisten.	  
	  
	  

8. Medlemsoptag	  i	  september	  	  	  	  	  
Den	  planlagte	  optagelse	  af	  ca.	  50	  nye	  medlemmer	  udskydes	  indtil	  klubben	  
genåbnergrundet	  corona.	  

	  
	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde:	  Tirsdag	  den	  22.	  september	  2020,	  kl.	  17.30.	  

	  


