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 REFERAT 
 
 

Vikingeklubben 
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad 
 
 
Bestyrelsesmøde nr. 106 den 22.09.2020 
 
Tilstede: Runa Larsen (RL)  Ann Mønster Frost (AF) 
 Flemming Hjortkjær (FH) afbud Ole Stjernholm Svendsen (OS) 
 Lone Mark (LM)   Palle John Jensen (PJ) 
 Dorte Harmsen (DH), ref.   
 
 
 

1. Siden sidst. 
AKI er påbegyndt udvendig maling og pågår så længe vejret tillader det.  

  
2. Økonomi og medlemstal v/Flemming. 

Regnskab pr. 21.09.2020: 
 
Indtægter:         150 kr. 
Egenkapital:    10.731 kr. 
Periodens resultat: -10.581 kr. (1/8-21/9 2020) 
 
Medlemstal pr. 21. september 2020 er 532, på venteliste 165 
 

 
3. Budget 2020/21 

Budgetforslag blev gennemgået og gjort klar til godkendelse på vores generalforsamling. 
 

4. Generalforsamling  
Den udsatte generalforsamling afholdes den 8.november på Diakonhøjskolen, som kan 
huse os under Covid 19 trygge rammer. Dog vil det desværre blive afviklet under andre 
former end vanligt. Der vil komme indkaldelse ud inden længe.  

 
5. Mulighed for genåbning 

Muligheden for genåbning af klubhus og sauna drøftes og ønsket er til stede, men vi må 

desværre konstatere at tidspunktet ikke er det rette lige pt.  

 

Når vi kan genåbne, kræver det mange tiltag og foranstaltninger, samt en stor indsats ikke 

mindst fra de frivillige åbnere og lukkere samt de som rengør saunaen. I det hele taget af os 

alle.  
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Når genåbning sker, vil åbning af klubhus have første prioritet. Forudsætningen for at 

kunne åbne saunaen, er i øvrigt at der melder sig flere frivillige til at sikre en grundig 

rengøring af sauna hver dag. Det samme gælder hvis der skal være åbent til fuldmåneaften, 

så skal der efterfølgende gøres grundigt rent, så saunaen er rengjort og klar til næste 

morgen.  

 

Der vil desuden være en del restriktioner m.m. for at vi kan åbne ligesom vi hele tiden skal 

tilpasse muligheden for genåbning med regeringen og myndighedernes nyeste Covid 19 

tiltag, som dags dato siger følgende ift. Sociale aktiviteter; 

“ Anbefaling om at begrænse den sociale omgang med andre. Både ift. hvor mange vi 

samles, hvor længe vi er sammen, og hvor mange forskellige personer, vi mødes med. Det 

anbefales at undgå håndtryk, kindkys og kram og at holde en meters afstand.” 

 
 

Dette er næppe foreneligt med en genåbning på nuværende tidspunkt.  
 

Bestyrelsen har derfor besluttet at afvente myndighedernes næste udmelding den 18. 

oktober. I mellemtiden vil vi gøre os klar til at kunne genåbne med kort varsel ved bl.a. at 

indkøbe diverse værnemidler, udarbejde klare retningslinjer for brug af hhv. klubhus og 

sauna etc. samt få gjort grundigt rent indvendigt efter mere end 1/2 års nedlukning.  

Til det sidste skal vi dog bruge en del frivillige, der vil påtage sig 

rengøringsopgaverne.  

Her kan man melde ind til Lone Mark, hvis man vil påtage sig en opgave. 

 
6. Ny indretning af klubhus. 

Forslag er blevet drøftet og vil blive fremlagt på generalforsamlingen. 
 

7. Værnemidler 
Bestyrelsen vil indkøbe de nødvendige værnemidler. 
 

8. Opfølgning ift. om vi skal indføre MedlemsLogin på vores hjemmeside. 
Punktet udsat. 
 
 
 

Næste bestyrelsesmøde: Endnu ikke fastlagt.  
 
 
 
 

 


