
REFERAT 
 

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 4/11 2015 
 

Bestyrelses møde 84. 

 d. 3/11 2015.  

Til stede: Ann Mønster, Alice Østergaard, Bente Nilsson, Ole Stjernholm 

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

 

1.  Økonomi  

Pr. 2/11 2015  

Medlemstal : 432 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

         Kr. 
Indtægter: 112.988,50 

Omkostninger: 43.382,52 

Periodens resultat: 69.605,98    

Kontingentkonto: 127.450,02   
Øvrige konti: 110.283,51  
I alt 237.733,53  

Vores økonomi ser således solid og fornuftig ud. 

 

2.  Evaluering af generalforsamlingen den 13. september 2015  
 på Varna 

Generelt vurderede bestyrelsen at generalforsamlingen havde haft et 
tilfredsstillende forløb og med et flot stort fremmøde på mere end 110 
medlemmer. (som tidligere år) 

Der havde dog (som tidligere år) været nogle problemer i forbindelse med 
registreringen af generalforsamlingsdeltagerne, bl.a. fordi enkelt mødte op 



uden at have tilmeldt sig.  Enkelt mødte op efter at have betalt 
deltagergebyret men uden at tilmelde sig 

For at undgå tilsvarende problemer fremover besluttede bestyrelsen, at der 
fremover vil være sådan: 

 At kun medlemmer, der har tilmeldt sig generalforsamlingen og betalt  
i henhold til den fastlagte betalingsmåde får adgang til general-
forsamlingen. 

 At vi ikke accepterer anden betalingsform end betaling kontant i det 
opstillede indsamlingsglas (dette gør vi for at mindske det administra- 
tive besvær for foreningens kasserer) 

 At vi íkke accepterer indbetalinger af (deltagergebyr)/ betaling for 
traktement til GF på vores bankkonto – betalingen skal erlægges 
kontant i indsamlingsglasset. 

 
Næste års generalforsamling vil blive afholdt søndag d. 11. september. 
Bestyrelsen afklarer i nærmeste fremtid, hvor den skal afholdes. 

Vi har igennem mange år haft tradition i klubben for, at vi mødes ”i skoven” 
og får en kop kaffe med lidt til, som der betales et beløb for (max 50 kr.) 

Vi ser i år på andre muligheder, (da der har været henvendelse fra 
medlemmer om, at der ikke skal betales for at komme til GF.) Vi vil forsøge at 
afholde GF så der ikke skal betales for deltagelse til selve GF, men at der evt. 
kan være spisning før eller efter GF. Så vil det kun være medlemmer, der 
tilmelder sig spisning der skal betale. 

Vi vil gerne holde fast i vores mangeårige tradition, at GF bliver afholdt i 
nærheden af Ballehage. Hvis det ikke lykkes at få en aftale med en af 
restauratørerne nær Ballehage – bliver det vores gode gamle tradition, med 
betaling af et lille beløb, så vi kan være i vores skønne skov tæt ved 
Ballehage.   
 
 

3.  Optagelse af nye medlemmer i september 2015 
Optagelse af nye medlemmer var i år sat til 50. 

Kandidater kunne møde op i badehuset d. 19. og 20. sept. samt d. 26. og 27. 
– og optagelsen ville finde sted ”efter først til mølle princippet”. 
 
Allerede lørdag d. 19. september optog vi 50 nye medlemmer. Da vi åbnede 

for tilmelding kl. 8 var der lang kødannelse foran klubhuset og det hele 

virkede en smule kaotisk. Flere måtte gå med uforrettet sag.  De øvrige 



annoncerede optagelsestidspunkter blev derfor aflyst via opslag i såvel 

klubhus som uden for klubhuset, da alle ledige pladser var optaget.  

For at undgå tilsvarende situationer fremover har bestyrelsen besluttet at 

oprette en venteliste. Kandidater kan optages på ventelisten mod betaling af 

et gebyr på 100 kr.  

Fremover vil det være sådan, at det er kandidaterne på ventelisten, der vil 

blive optaget i vores klub i den rækkefølge, som de står på ventelisten. 

Næste gang vi har optag af nye medlemmer vil være i september 2016. 

Der vil komme opslag om ventelisten i klubhuset og uden for klubhuset i 

nærmeste fremtid. 

 

4.   Kontingentindbetalinger  
Kontingent indbetalingerne er gået bedre end sidste år. Flertallet af 
medlemmerne har således i alt væsentligt fulgt den betalingsinstruks, som 
har været udsendt pr. mail samt ophængt i klubhuset. Denne fremherskende 
disciplin har lettet vores kasserers administrative byrde og tak for. 

Vores kasserer vil dog sætte pris på: 

 At medlemmerne på indbetalingen udover korrekt navn også oplyser 
medlemsnummer, da vi har indtil flere medlemmer med enslydende  
navne 

 At adresseændringer meddeles vores kasserer på adressen: 
dalvangen5@gmail.com 

 At personer med mange efternavne konsekvent bruger det samme 
navn, som blev opgivet ved indmeldelsen. 
 

I henhold til foreningens love, jf. § 9, som er gengivet nedenfor, er det sådan, 
at hvis kontingentet ikke er betalt senest d. 31. oktober er man udmeldt af 
klubben. 

§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.  
Der fastsættes kontingent for vinterbadere (helårsbadere) samt et særligt 
kontingent for sommerbadere (sæsonbadere fra april til oktober).  

Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige 
generalforsamling og senest 31. oktober. 

mailto:dalvangen5@gmail.com


Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som 
udmeldt.  

Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om genoptagelse kan finde 
sted. 
 

Bestyrelsen har besluttet, at hvis et medlem 2 år i træk ikke har betalt 

kontingent rettidigt , får medlemmet nej til optagelse i indeværende 

badesæson, men kan så vælge at komme på venteliste til genoptagelse året 

efter, eller når der er plads. 

 

5. Resumé af møde med Aarhus kommunes Idrætscentre og  
 energikonsulent. 
Baggrunden for mødet var, at klubben har et elforbrug på 17. -18.000 kwh., 
som forekommer voldsomt – vores korte åbningstid taget i betragtning. 
(Et hus på ca. 100 m2 der bliver opvarmet med el med 2 beboere bruger ca.15.900 kwh. om året) 

– jf. omtalen på generalforsamlingen, og at vi gerne ville have professionel 
assistance af en energikonsulent til at hjælpe os med tiltag, der kunne 
reducere vort el-forbrug  

Aarhus Kommune har ansat energikonsulenter, idet kommunen er meget 
optaget af at reducere CO2-udslip og energioptimere kommunens bygninger. 
Kommunens repræsentanter var derfor lige så optaget af muligheden for en 
eventuel reduktion af vort elforbrug, som bestyrelsen.  

Mødet var således en meget positiv oplevelse for klubbens repræsentanter., 
da der var en atmosfære af, at kommunen gerne vil hjælpe os 

Grundlaget for drøftelsen var dels udskrift at vort KWH-forbrug for det sidste 
år fra NRGI’s hjemmeside samt en rundgang på badeanlægget. 

Sauna: 
Det fremgår tydeligt af energiforbruget, at vort daglige KWH-timeforbrug 
”springer op” med 30 – 40 KWH, når saunaen er tændt. 

Som et resultat af mødet sættes der en separat måler op for saunaen, som 
kan fjernaflæses. Disse aflæsninger følger energikonsulenten i en periode, for 
at se mønsteret. Han undersøger herudover hvilket energiforbrug vores 
sauna-ovn bør have iht. specifikationer. Måleren er sat op u.b. for klubben. 

Øvrigt elforbrug: 
Når energiforbruget fra saunaen er færdiganalyseret – der er ikke sat en 
bestem tid af til det – vender energikonsulenten tilbage med råd om evt. 
andre energiforbedringer, som vi kan lave – herunder evt. udskiftning af el-
radiatorer. 



Generelt: 
Enkelte dage er energiforbruget uforklarligt højt – og der kan frygtes et 
misbrug af saunaen – men vi ved det ikke! Der kan også være tale om, at der 
er ”pillet” ved sauna-uret på en uhensigtsmæssige måde.  

Med den nye bimåler kan vi nu følge energiforbruget af saunaen. 

Nøgler: 
Kommunens repræsentanter foreslog en udskiftning af vort låsesystem til et 
elektronisk. Vi får et tilbud via kommunen. 

Umiddelbart er bestyrelsen lidt skeptiske overfor et nyt låsesystem – som kan 
opleves som et brud på vores mantra om enkelthed! 

Men vi kigger naturligvis på det, når vi får et tilbud via kommunen. 
 
 
6. Midvinterarrangement den 21. december. 
Traditionen tro er der midvinterarrangement d. 21. december med start kl 7. 

Der vil være midvinter tale og vi skal synge akkompagneret af sopransax. 
Endvidere vil der være morgenbrød og en ”lille en” til at varme sig på.  

Der vil komme opslag om arrangementet i slutningen af november. 

 

7.  Redskabsskur bag huset.  
Bestyrelsen har besluttet at acceptere et tilbud fra TAMU (produktionsskole) 
på ca. 23.500 kr.  

Et tilbud på den tilsvarende opgave fra et tømrefirma lød på 62.500 kr. 

Projektet vil blive igangsat i nærmeste fremtid. 
 
8. Næste møde  
Afholdes torsdag d. 4. februar 2016  

 


