
REFERAT 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
 Højbjerg d. 2/12 2020 

Bestyrelsesmøde nr 108 – afholdt den 1. december 2020 

Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Palle J. Jensen, 
Runa Larsen, Grethe Thaysen (ref ) 

Afbud: - 

Dagsorden 

1. Siden sidst 

Alle tillidsposter besat på nær 1 hold ud af  5 hold til søndagsåbningen. Dvs for at vi kan åbne 
om søndagen, når tiden igen er der, skal vi have sidste hold besat. Vores erfaring er at det er 
bedst at være 2 om åbning – meld jer venligst hos Lone Mark eller en anden fra 
bestyrelsen. 

Brug af  klubhus under lukning: Bestyrelsen indskærper at klubhuset IKKE må benyttes i 
lukkeperioden. 

Ny kode: Vi skifter vores kode, hvilket betyder at den nuværende kode vil blive nedlagt. Alle 
tillidsfolk vil rettidigt få tilsendt ny kode. 

2. Opgavefordeling 

Bestyrelsens fordeling af  opgaver gennemgås. 

3. Evaluering af  generalforsamling 
Generel stor tilf redshed med afholdelsen af  generalforsamlingen under de givne muligheder i 
2020. 
Vi synes især at rammerne var gode, der var god plads og det var muligt at se hinanden 
samt høre hvad der blev sagt. 
Stor TAK til korets indledning til årets generalforsamling samt tak til ordstyrer og referent, der 
gjorde det rigtigt godt. 
Bestyrelsen er positiv overfor brug af  Diakonhøjskolen igen i 2021. Ved at afholde det på 
Diakonhøjskolen vil der være en besparelse på min. 10.000 kr. 
I år var besparelsen dog væsentlig større pga det skrabede traktement. 
Forslag omkring ændring af  vedtægter (§9 - betaling) vedtaget og ændres i vedtægterne. 
Bemærkning omkring afholdelse af  generalforsamling i september (§4), digital beretning 
samt evt skif t af  bank vurderes ved kommende bestyrelsesmøder. 
Generalforsamling 2021 er planlagt til 12. september. 
 

4. Nyt f ra kasséreren 
Regnskabet er i balance. Betalingen pågår så det eksakte medlemstal kan pt ikke oplyses. 
Sidste betalingsfrist for kontingent sæson 2020/2021 var 30. november 2020. 
 

5. Mulighed for genåbning 
- Genåbning anses på nuværende tidspunkt ikke at være muligt. Bestyrelsen følger 

løbende myndighedernes anbefalinger og ønsker som alle andre, at klubben åbner så 
snart det er muligt. 



- Midvintermarkering – mulig markering drøf tet, men ser pt ikke muligheden. Vi skal dog 
ikke helt gå glip af  det, så betyrelsen vil den 21. december i tidsrummet kl. 6:00 – 8:30 
sætte fakler op langs broen. 

 
6. Ombygning af  klubhus – status 

- Arbejdet omkring ombygning af  klubhuset godkendt af  kommunen og en enig bestyrelse. 
Dette sættes i gang, mens vi grundet COVID-19 må holde lukket. 

 
7. Optagelse af  nye medlemmer 

Pt er antallet på venteliste 165. Genåbning af  denne afhænger af  antal optagne i sæsonen 
2020/2021. 

Målet er et samlet medlemstal på 550, og indkaldelse af  nye medlemmer initieres når 
nuværende medlemstal er kendt. 

8. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 3. februar 2021 
 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen anmoder alle, der konstaterer at trappen ned til stranden er glat, om at strø sand 
f ra ”Strøkassen”, der står ovenfor trappen. 

Årskalender 2021: Forårsrengøring lørdag den 17. april, Sæsonafslutning 9. maj, Skt Hans 
23. juni, Generalforsamling 12. september, Midvintermarkering 21. december.  

 

 

 


