
REFERAT 
 

Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 24/02 2017 
 

Bestyrelses møde 89  

d. 23. februar 2017.  

Til stede: Alice Østergaard, Bente Nilsson, Lone Mark, Ole Stjernholm 

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau 

 

1.  Siden sidst 

Skoven har sørget for, at ”grøften” ved udkørsel fra parkeringspladsen nu er 
fjernet – en forbedring som vi sætter pris på.  

Toiletbygningen oven for trappen er fjernet. Der kommer en ny, hvor der er 
indrettet et handicapvenligt toilet. 

 

 
2.  Økonomi  
Pr. 23/2 2017 

Medlemstal : 454, hvoraf 3 er sommermedlemmer 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 

         Kr. 
Indtægter: 151.050 kr. 

Omkostninger: 70.750 kr. 

Periodens resultat: 80.300 kr.    

Kontingentkonto: 154.610 kr. 
Forudbetaling GF 2017 2.500 kr.    
Øvrige konti: 121.726 kr. 
Aktiver I alt 278.836 kr. 

Skyldig el 27.500 kr.  
Egenkapital 251.336 kr. 
Passiver i alt 278.836 kr. 

Med en egenkapital på godt 250 tkr. ser vores økonomi  således solid og 

fornuftig ud. 



 
3.  Venteliste status 

Pr. 23. februar  er der optaget 62 personer, som alle har betalt 100 kr. i 
ventelistegebyr.  

Da vi kun forventer at optage ca. 40 nye medlemmer i september 2017, vil der 
altså være ca.20 personer på ventelisten, som først kan optages 2018. 

 

4.  Ombygningsplaner / projekter 
Nyt køkken Det nye køkken, som er vist på vedhæftede perspektivtegning 
forventes installeret i løbet af april i år.  

Sauna Der er lavet skitser på 2 alternative projekter. Det ene projekt er en 
renovering  af nuværende sauna. Det andet er et projekt, hvor vi inddrager det 
ene af toiletterne i saunaarealet. Denne udvidelse vil betyde, at kapaciteten i 
saunaen vil blive øget med ca. 50 %.  

Bestyrelsens ”saunaudvalg” har holdt møde v. Ballehage med Aarhus 
Kommunes Idrætscentre (AKI). AKI har principielt givet os lov til at udvide 
saunaen via inddragelse af det tilstødende toilet – under forudsætning af, at det 
tilbageværende toilet bliver gjort handicapvenligt og under forudsætning af, at 
der etableres et afskærmet urinal på bagsiden af badeanlægget. 

Skitsen på den udvidede sauna samt handicaptoilet  er vedhæftet dette referat.  

Skitsen er udarbejdet af Niels Poulsen, som har været til stor hjælp for 
bestyrelsen i projektarbejdet. 

Bestyrelsens ”saunaudvalg” har endvidere været på ”sauna-studietur” på 
Jomsborg for at hente inspiration til indretning samt materialevalg. 

I løbet af foråret vil bestyrelsen indhente tilbud både på den rene renovering af 
nuværende sauna og dels på den udvidede sauna.  

Økonomien i de 2 projekter vil blive offentliggjort inden generalforsamlingen d. 
17. september med henblik på behandling af forslagene på general-
forsamlingen. 

 

5. Tidsstyring af el i kaffestue / toilet 
Bestyrelsen planlægger at indhente tilbud fra en elektriker på tidsstyring af 
radiatorerne i klubhuset med henblik på at opnå besparelse på elforbruget. 

Projektet gennemføres, hvis investeringen står i et rimeligt forhold til den 
besparelse, som kan forventes opnået. 

 
6. Revision af foreningens love 
Bestyrelsen vil i god tid inden generalforsamlingen d. 17. september gennemgå 
vore love med henblik på en eventuel revision. Formentlig vil der komme et 
forslag om en strammere tidstermin for betaling af kontingent. 



 
7. Rengøringsdag 
Datoen er fastlagt til lørdag d. 22. april. Nærmere information vil blive givet via 
opslag og e-mail-udsendelse primo april. 

 
8. 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, som bl.a. omfatter: 

 Udskiftning af rådne brædder under bruseren v. saunaen. 

 Maling af klubhus. 

 
9. Sommeropgaver  
I sommeren 2016 – dvs. juni – august – varetog Niels Konzack sommer-
opgaverne, som omfatter udvendig renholdelse af badeanlægget samt 
strandarealet omkring vort klubhus. Niels udførte disse opgaver meget 
samvittighedsfuldt.  

Niels har sagt ja til også at varetage sommeropgaverne her i 2017. Det er 
bestyrelsen Niels meget taknemmelig for. 

Også i sommerperioden 2017 vil det være sådan, at affaldssækkene vil blive 
tømt og udskiftet hver dag af en ekstern entreprenør, som betales af 
Marselisborg Skoven (Aarhus Kommune). 

I lighed med sidste år vil toiletterne ved saunaen blive renholdt 2 gange om 
dagen i sommerperioden. Denne rengøring vil blive varetaget af et rengørings-
firma betalt af Aarhus Kommune. 
   
 
10. Aftaler med Triathlon-klubben hhv. Den Blå Rambla og Sculpture by 
the Sea 
Hvis vi får henvendelser fra hhv. triatleterne hhv. Den Blå Rambla / Sculpture by 
the Sea, vil der blive lavet tidsbegrænsede brugeraftaler i lighed med dem, der 
tidligere er lavet. 

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. 14. maj med start kl. 7.00 

Der vil komme opslag om arrangementet hhv. blive udsendt e-mails ultimo april. 

 
 



14. Næste møde  
Afholdes torsdag d. 4.maj 2017. 

 

15. Eventuelt. 
Der var intet til behandling under dette punkt. 
 
 
 
 
  

En henstilling som er en gentagelse fra tidligere 
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! 
 


