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REFERAT 
 

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 14/03 2016 
 

Bestyrelses møde 85. 

d. 8. marts 2016.  

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

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

1.  Siden sidst 

E-mail-adresser: Bestyrelsen har gjort mange forsøg på at indsamle e-mail-
adresser med henblik på at effektivisere vores kommunikation med 
medlemmerne.  

Vi har bl.a. gentagne gange forsøgt os med farverige opslag - i et forsøg på at 
få fat på de sidste medlemmers e-mailadresser.  

Det er ikke lykkedes! 

Vi mangler stadig ca. 100 e-mail-adresser.  

Så, hvis nogen af jer - via den fremlagte e-mail-protokol – finder ud af, at der er 
et eller to medlemmer, som I kender, der ikke har afleveret deres e-mail-
adresse til foreningen. Så hjælp os med at få fat på de manglende adresser. 

Det er såre enkelt:   Send adressen til  dalvangen5@gmail.com  og med tydelig 
angivelse af, hvem e-mail-adressen tilhører. 

Det er ikke forbundet med smerte eller andre ubehageligheder i ’ny og næ’ at 
modtage en e-mail fra Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage 
Søbad!  

E-mails fra foreningen – kald det blot nyheder  – er: 

 Referat af bestyrelsesmøder 

 Referat af den årlige generalforsamling 

 Samt meddelelse om de faste begivenheder ved Ballehage:  
o Midvintermarkering, Sæsonafslutning, Rengøringsdag og Skt. Hans 

 Eller meddelelse om specielle begivenheder, som f.eks. Den Blå Rambla 

Adresseændring: Hvis du flytter adresse, så meddel foreningen det ved at 
sende os oplysningen om din nye adresse til: dalvangen5@gmail.com 

 

mailto:dalvangen5@gmail.com
mailto:dalvangen5@gmail.com
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2.  Økonomi  
Pr. 8/3 2016 

Medlemstal : 438 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

         Kr. 
Indtægter: 118.585,05 

Omkostninger: 58.293,20 

Periodens resultat: 60.291,85    

Kontingentkonto: 115.239,34 
Forudbetaling GF 2016 2.500,00   
Øvrige konti: 110.680,06  
I alt 228.419,40  

Vores økonomi ser således solid og fornuftig ud. 

 
3.  Venteliste status 

Pr. 8. marts er der optaget 28 personer, som alle har betalt 100 kr. i 
ventelistegebyr.  

Når antallet af personer på ventelisten har passeret 40, meddeler vi nye 
interesserede, at de først kan forvente optagelse i 2017. 

 

4.  Tilbygnings- / ombygningsplaner / projekter 
Redskabsrum: TAMU har fået opgaven med at opføre redskabsrummet på 
bagsiden af damernes omklædningsrum. Projektet blev påbegyndt i november, 
men blev så afbrudt af frostvejret, som også betød at vi aflåste toiletterne ved 
saunaen. 

Når nattefrosten ophører beder vi Aarhus Kommunes Idrætscentre om at 
genåbne toiletterne ved saunaen, hvorefter vi anmoder TAMU om at genoptage 
projektet. Det betyder at vort nye redskabsrum forventeligt vil være 
færdigbygget i løbet af april – måske tidligere, hvis vejret tillader det. 

Akustikloft i kaffestuen: Akustikken i kaffestuen kan til tider være ”øredøvende 
dårlig”!   

Da projektet, som vil blive gennemført som et ’selvbyggerprojekt’, kan realiseres 
for nogle få tusinde kr., vil denne miljøforbedring af vores kaffestue finde sted i 
løbet af foråret 2016. 
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Fjernaflæsning af vand- og lufttemperatur. Vort gamle og hæderkronede 
termometer gik i stykker i løbet af vinteren 2015/16, og det viste sig at være 
forbundet med ganske store vanskeligheder at anskaffe et nyt erstatnings-
termometer. Det lykkedes dog til sidst - og vi har nu et fint termometer til måling 
af både vand- og lufttemperatur, og derudover har vi fået et fast lille termometer 
i udhængsskabet, der viser lufttemperaturen. 

Vanskelighederne med at skaffe et nyt termometer affødte ideen om at foretage 
et ”teknologispring” i vores temperaturaflæsning. Vi har derfor sat et særdeles 
kompetent klubmedlem til at undersøge, hvad omkostningen vil være, hvis vi 
installerede faste temperaturfølere i hhv. vand og luft, der trådløst overfører 
måleresultatet til et digitalt panel, der så kan aflæses i klubhuset enten inde 
eller ude eller både og.  

Projektet vil dog kun blive gennemført, hvis omkostningen synes rimelig - set i 
forhold til den opgave, der skal løses og klubbens økonomi i øvrigt. 

 

5. Tidsstyring af el i kaffestue / toilet 
Bestyrelsen har haft hjælp af en af Aarhus Kommunes energikonsulenter til at 
analysere vort elforbrug. 

Konklusionen er, at vi har svært ved at gøre noget ved det store elforbrug, som 
vores sauna giver anledning til.  

Vi har eksperimenteret i en periode med at starte saunaen lidt senere, men det 
gav anledning til flere klager fra de tidlige morgenbadere, som ikke fandt at 
saunaen var rigtig varm kl. 6.  

Så nu er vi vendt tilbage til, at sauna-uret starter saunaen kl. 5.15 og lukker et 
kvarter før lukketid. 

Vi fik en anbefaling på at lave tidsstyring af el i kaffestue / toilet, men 
besparelsen ville blive for lille i forhold til den investering, som vi i givet fald 
skulle gennemføre. 

Besparelsen ville blive lille ved en tidsstyring, primært fordi vi ikke tør skrue ned 
for temperaturen på toilettet i vinterbadesæsonen pga. frygt for råd i 
toiletrummet, når der skal foretages en tørring af de ”bekvemme” medlemmers 
håndklæder / badekåber! 

Vores store elforbrug tilskrives således i høj grad de medlemmer, som finder 
det uoverkommeligt at medbringe og hjemtage håndklæder og badekåber i 
forbindelse med badningen ved Ballehage. 

Vikingeforeningen Morgenbaderne v. Ballehage Søbad er formentlig den eneste 
vinterbadeklub i Danmark, der tilbyder den medlemsservice!  

Tankevækkende! 
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6. Nyt administrativt system 
Bestyrelsen har besluttet at anskaffe et standard administrativt system, specielt 
udviklet til foreningsbrug: Se: http://www.foreningsadministrator.dk/ 

Systemet ( grundmodulet, som vi i første omgang nøjes med at anskaffe) koster 1.250 kr. i 
etablering, herefter 1.000 kr. pr. år, dvs. en ganske beskeden investering / 
driftsomkostning, som giver os en række væsentlige fordele: 

 Systemet er et standardsystem - og dermed veldokumenteret – og det  
bruges i dag af en lang række foreninger. 

 Systemet er sikkert – det ligger på leverandørens server, hvor der  
tages løbende backup. 

 Systemet er personuafhængigt – hvilket letter overdragelse fra én  
ansvarlig til en anden ansvarlig. 

 Forenklet medlemsadministration: 
o Der skal kun foretages én registrering pr. medlem ved 

kontingentbetaling, hvor der i dag både skal registres i  
medlemssystemet og i bogføringen. 

o Væsentlig lettere at udsende mails til medlemmerne. 

o Medlemmerne modtager kvittering automatisk for betalt kontingent, 

hvis systemet sættes op til det, og hvis medlemmet har oplyst en 

gyldig e-mail-adresse. 

7. Hjemmeside 
Vi vil iværksætte et internt projekt med opbygningen af en hjemmeside med 
henblik på både at forbedre og effektivisere vores kommunikation med  
medlemmerne. 

Men projektet forudsætter, at vi finder et medlem, som vil påtage sig opgaven 
med at opbygge hjemmesiden. Så vi søger altså en webmaster, som kan stå i 
spidsen for projektet, naturligvis med bestyrelsen fulde support. 

Hermed indrykkes en jobannonce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad søger en webmaster. 

Interesserede kan henvende sig til formanden på: o.bretlau@tdcadsl.dk 

http://www.foreningsadministrator.dk/
mailto:o.bretlau@tdcadsl.dk
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8. Datasikkerhed 
Med henblik på en klar adskillelse mellem kassererens private data og 
foreningens data og med henblik på fremtidigt at lette overdragelsen fra en 
ansvarlig til en anden ansvarlig, har bestyrelsen besluttet at anskaffe en bærbar 
PC’er samt en printer til foreningsformål. 
 
9. Rengøringsdag 
Datoen er fastlagt til lørdag d. 30. april. Nærmere information vil blive givet via 
opslag og e-mail-udsendelse primo april. 
 
10. Årligt møde med Aarhus Kommunes Idrætscentre 
I løbet af april vil bestyrelsen afholde sit årlige statusmøde med AKI. 
Vi vil til mødet medbringe en ”ønskeseddel: 

 En sikkerhedsmæssig vurdering af specielt de yderste trapper, hvor 
hældning på trinene er forkert / farlig – ønsket er nye og mere sikre  
trapper. 

 Gangbrædderne foran omklædning trænger flere steder til udskiftning.  
(inkl. den skrå rampe /”hønsestigen”)) 

 Reparation bl.a. af de 2 store huller i brædderne i damernes  
omklædningsrum 

 Maling af klubhus? 

 P-forhold ved Ballehage 
 
11. Aftaler med Triathlon-klubben hhv. Den Blå Rambla 
Hvis vi får henvendelser fra hhv. triatleterne hhv. Den Blå Rambla ,vil der blive 
lavet tidsbegrænsede brugeraftaler i lighed med dem, der blev lavet i 2015.  
Aftalerne skal i givet fald igen godkendes af Aarhus Kommunes Idrætscentre. 
 
13. Sæsonafslutning  
Traditionen tro er der sæsonafslutning i maj.  

Datoen er fastlagt til søndag d. 22. maj med start kl. 7.00 

Der vil komme opslag om arrangementet hhv. blive udsendt e-mails primo maj 

 
14. Næste møde  
Afholdes mandag d. 6. juni 2016. 
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15. Eventuelt. 
Aflåsning af indsamlingsglas 
Med baggrund i, at der tilsyneladende ”forsvinder” penge fra indsamlings-
glassene, har bestyrelsen besluttet at aflåse indsamlingsglassene med en 
kodelås.  

Bestyrelsen samt Lone Verner Nielsen (ansvarlig for indkøb af kaffe og te) vil få 
koden til låsen.  

Når der bliver iværksat private indsamlinger, kan den ansvarlige for  
indsamlingen få udleveret koden af et bestyrelsesmedlem. 

Indkøb af ”småting” 
Hvis der mangler småting i klubhuset som køkkenrulle, sæbespåner, 
opvaskemiddel osv., må medlemmer gerne købe dette til badeklubben, når man 
ser det mangler. 

Medlemmet, der køber de manglende småting, skriver på tavlen, at der  
Indkøbes, eksempelvis køkkenruller. Når varen er købt slettes beskeden igen.  

Bon`en med reg. og kontonummer lægges i dueslaget til kassereren. (Kaffe og 
te bliver indkøbt af Lone) 

En henstilling: 
Fra bestyrelsen siden undrer vi os over henvendelser fra medlemmer om, at der 
eks. ligger skrald i omklædningsarealet eller efterladenskaber fra strandgæster, 
der tilsyneladende har været så trængende, at de ikke kan nå hjem på toilet.  

Hvis medlemmer ikke selv fjerne diverse efterladenskaber, men blot fortæller 
det til et bestyrelsesmedlem. Ja, så er det underforstået, at det alene er en  
bestyrelsesopgave at rengøre og holde orden i omklædningsarealerne.  

Men det er en voldsom stor misforståelse.  

’Ballehageånden’ burde forpligte alle medlemmer til at hjælpe med at rydde op i 
og omkring vores badehus,  

Det er badeklubbens opgave, der kommer ikke nogen fra kommunen og ordner 
det for os. 

Hvis der er brug for at fjerne diverse fra omklædningsarealet, findes der i 
badehuset såvel skovl som poser og hvad man evt. ellers kan have brug for.  
 
En henstilling mere: 
Der må ikke parkeres foran bommen (som der også nok så fint står skrevet på 
et skilt), da det er en REDNINGSVEJ. 

Desuden bruges vejen også af skovens folk, af slamsuger og af entreprenøren, 
der tømmer skraldespande på stranden osv.  

Parkering foran bommen er udtryk for en voldsom grad af ubetænksomhed – og 
så mange dårligt gående har vi vel heller ikke i klubben! 


