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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 18/11 2017 
 
Bestyrelses møde 92. 
 d. 16/11 2017.  
Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen d. 17. 
september, således: 

 Ole Holmer-Bretlau  - Formand  

 Runa Larsen  - Næstformand 

 Bente Nilsson      - Kasserer   

 Lone Mark  - Ansvarlig for tillidshverv 

 Ole Stjernholm Svendsen - Huschef   

Suppleant Frank Oxlund Rasmussen 

Dette møde er således den nye bestyrelses første møde med en egentlig 
dagsorden. 

Til stede: Bente Nilsson, Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Runa Larsen 
og Ole Holmer-Bretlau samt suppleant Frank Oxlund Rasmussen.     

                     
 

1.  Siden sidst 
Stormen Ingolf i weekenden 28. – 29. oktober 
Vi undgik med nød og næppe en vandskade på klubhuset. Søndag aften, da 
stormen ’Ingolf’ var på sit højeste, stod vandet få centimeter under gulvet i 
klubhuset!   

Det var da ikke muligt at gå omkring badeanlægget med gummistøvler uden 
at få vand i støvlerne.  

Vores redskabsskur på bagsiden af damernes omklædning stod under vand. 
Men redskabsskuret har ikke synlige skader efter oversvømmelsen – udover 
at der ligger et mudderlag på fliserne. 

Stormfloden efter Ingolf ødelagde det ’fritgravningsarbejde’ af gangbroen, 
som vi lavede i april på vores arbejdsdag. 

Selve badeanlægget har ikke fået synlige skader efter ’Ingolf’, bortset fra at 
malingen på den nederste del af huset nok har løsnet sig lidt. 

Derimod har gangbroen foran anlægget nok lidt overlast. For strøerne under 
gangbrædderne, der flere steder var ’formuldet’ er nu skyllet væk – så flere 
gangbrædder vipper. 
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Venteliste: 
Der står nu 83 kandidater på ventelisten. Ventelisten for optagelse i 
september 2018 er dermed lukket, og det samme gælder næsten optagelse i 
september 2019.  

Vi optager dog fortsat kandidater på ventelisten. Nye kandidater kan her efter  
måske forvente optagelse i september 2019. Men kommer der mere end en 
håndfuld nye kandidater, kan optagelse først forventes i 2020. 
 
E- mail-adresser: 
For at sikre en solid og ordentlig kommunikation med medlemmerne samt for 
at lette administrationen af kontingentbetalinger har bestyrelsen udfoldet 
store anstrengelser for at få indsamlet e-mail-adresser på alle medlemmer – 
og vi er næsten i mål – vi mangler nu kun e-mailadresser på følgende 9 
medlemmer: 

 Birgitte Carlsen 

 Ole Holst-Pedersen  

 Jane Kræmer 

 Karen Boye 

 Grethe Høeg Olesen 

 Linda Borgbjerg 

 Erna Damgaard Ros 

 Frank Jensen 

 Kate Bjerg 

Vi skal understrege, at det ikke er noget krav, at medlemmerne afleverer 
deres e-mail-adresser til os. Men de har altså stor nytteværdi både for det 
enkelte medlem og for bestyrelsen. 

Så derfor, hvis nogen af Jer kender en eller flere af disse medlemmer, kan I 
så ikke udvirke, at vi får de manglende mail-adresser sendt til:  

bentenilsson8270@gmail.com 

På forhånd tak for hjælpen. 

Det nye køkken 
Har fået et par mindre skader – primært fordi køleskabet ikke har stået 
tilstrækkelig stabilt og fast. Denne skavank har huschefen nu udbedret via en 
monteret stålplade.  

Den ene skade er repareret og den anden vil blive repareret. 
 

 
 
 
 

mailto:bentenilsson8270@gmail.com
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2.  Evaluering af generalforsamlingen den 17. september 2017  
 på Thors Mølle 

Generelt vurderede bestyrelsen at generalforsamlingen havde haft et 
tilfredsstillende forløb. 

Tiltaget med at servere brunch inden generalforsamlingen er blevet godt 
modtaget. Dels var brunchen særdeles lækker og righoldig og dels blev det 
værdsat, at der var mulighed for stor social kontakt inden den egentlige 
generalforsamling. 

82 medlemmer havde meldt sig til brunchen via foreningen. 

3 havde hhv. henvendt sig direkte til Thors Mølle eller mødte bare op og 
betalt ved indgangen. Det sidste er særdeles upraktisk og giver både os og 
Thors Mølle problemer.  

Så til næste år vil det være sådan, at kun medlemmer, der har meldt sig og 
betalt for brunchen via foreningen får adgang til brunchen. 

Vi havde ikke problemer i forbindelse med registreringen af deltagerne. Kun 
deltagere i brunchen blev registreret. De medlemmer, der mødte op til selve 
generalforsamlingen, blev ikke registreret. 

ca. 25 medlemmer mødte op senere for blot at deltage i selve 
generalforsamlingen – alt i alt et særdeles tilfredsstillende fremmøde. 

Alt i alt var bestyrelsen tilfreds med forløbet af arrangementet på Thors Mølle, 
og vi har da også reserveret plads til næste års generalforsamling med 
samme forløb som i år.  

Datoen bliver:  søndag d. 9. september 2018. 

Der har været en vis kritik af, at saunaprojektet ikke var et selvstændigt punkt 
på dagsordenen.  

Bestyrelsen noterer sig kritikken, men henviser samtidig til, at der var frem-
sendt et projektoplæg til samtlige medlemmer forud for generalforsamlingen, 
samt at dirigenten tydeligt gjorde opmærksom på, at en vedtagelse af 
formandsberetningen også var en vedtagelse af saunaprojektet fremlagt af 
bestyrelsen.  

Bestyrelsen besluttede dog, at frem over vil investeringsforslag eller andre 
væsentlige tiltag blive et selvstændigt punkt på generalforsamlings-
dagsordenen og blive behandlet som sådan. 
 
 
3.  Optagelse af nye medlemmer i september 2017 
Optagelse af nye medlemmer var i år sat til 43. 

Kandidater fra ventelisten blev inviteret til introduktionsmøder i badehuset  
d. 23. og 24. sept. samt 30. sept. 
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Alice, Lone og Bente forestod introduktionsmøderne, som havde et vellykket 
forløb. De nye medlemmer fik en kort introduktion både til praktikken ved 
Ballehage og til det, vi kalder ”Ballehage-ånden”. 

Vores klubfotograf Anders Kragh Jespersen var også til stede ved 
introduktionen, hvilket blev værdsat af de nye medlemmer. 

Flere af de nye medlemmer gav udtryk for, at de følte sig godt modtaget i 
vores forening. Det var glædeligt – og vel egentlig også meningen med 
arrangementet. 

I det hele taget har Ventelisten og den tilknyttede procedure givet en mere 
velordnet ’indgang’ til vores forening.  

Nuværende procedure vurderes dermed til at være langtidsholdbar og 
bestyrelsen er ved at udarbejde en ”drejebog” for vores introduktions-
arrangement. 

Vi havde 42 kandidater til optagelse. 3 ”fortrød” / ’hørte vi ikke fra’ og  
2 ønskede at udskyde optagelsen til næste år. 

Frafaldet af kandidater bevirkede ikke at vi åbnede op for yderligere 
optagelse fra ventelisten, da vi konstaterede en stigning i det samlede 
medlemsantal. 

 
4.  Økonomi - medlemsantal 
Pr. 16/11 2016  
Medlemstal : 461 heraf 37 nye 

Bente fremlagde perioderesultat og balance: 
         Kr. 

Indtægter: 200.250,08 
 
Omkostninger: 40.921,79 
Periodens resultat: +159.328,29    

Egenkapital: 336.183,76 
   
Vores økonomi ser således solid og fornuftig ud – og vi er i gang med at 
bygge de nødvendige reserver op til sauna-projektet. 
 
 
5.   Kontingentindbetalinger  
Kontingent indbetalingerne er gået markant bedre og lettere end sidste år.  
Det nye administrative system har betydet en væsentlig lettelse i registrering-
en og bogføringen af kontingentindbetalingerne. 

Ca. 2/3 af medlemmerne giver os præcis de oplysninger, som vi beder om. 
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Den sidste tredjedel af medlemmerne giver os mangelfulde oplysninger, 
hvilket medfører ekstra tidsforbrug for foreningens kasserer. 

Det må vi kunne gøre bedre! 
 
 
6.  Udbygning af sauna: Status 
D. 19 september indsendte vi vores ansøgning ( sidste frist var 1. oktober ) til 
Aarhus Kommunes Sport og Fritid om et tilskud fra Anlægspuljen på  
172.000 kr. til udvidelse af vores sauna med en anslået investeringssum på 
344.000 kr.  

D. 18. oktober udbad Sport og Fritid sig yderligere oplysninger om projektet. 
Svaret blev afsendt d. 20, oktober. 

Vi har intet hørt siden – men bestyrelsen er optimistisk og tror fortsat på, at vi 
opnår et tilskud fra Anlægspuljen. 

Endeligt svar kan forventes inden udgangen af december. 
 
7.  Tidsstyring af el-opvarmning på toilet og i kaffestue 
Den tidsstyring af el, som vi har talt om at lave, er endnu ikke etableret. 

Formålet med tidsstyringen er at begrænse vort høje elforbrug på 17. -18.000 
KWH.  

Tidsstyringen kan primært begrænse vort energispild i kaffestue og på 
toilettet.  

Projektet skønnes at koste ca. 10.000 kr. og vil blive iværksat inden årets 
udgang.  
 
8.  Sæsonafslutning i maj 2018 
Bestyrelsen besluttede, at vi vil forsøge at gentage succesen med 
Klezmerduo til næste år. 
Datoen for sæsonafslutning 2018 er endnu ikke fastlagt. 
 
9. Midvinterarrangement torsdag den 21. december. 
Traditionen tro er der midvinterarrangement d. 21. december med start kl. 7. 
Der vil være midvinter tale v. Henrik Harmsen, og vi skal synge 
akkompagneret af Henrik Bredholts sopransaxofon. Endvidere vil der være 
morgenbrød og en ”lille en” til at varme sig på.  

Der vil komme opslag om arrangementet i slutningen af november. 

 
10. Næste møde  
Afholdes torsdag d. 22. februar 2017  
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11. Eventuelt. 
Tidspunkterne for fuldmånebadning har været drøftet og de ser nu ud som 
vist på næste side. 

Disse oplysninger vil også i nærmeste fremtid blive lagt ud på vores 
hjemmeside. 
 

FULDMÅNEBADNING v. BALLEHAGE 

2017 Dato: Kl. 

December 3. 19 - 21 

2018 Dato: Kl. 

Januar 2. & 31. 19 - 21 

Februar 

 

  

Marts 2. & 31. 19 - 21 

April 30. 19 - 21 

Maj 29. 20 - 22 

Juni 28. 20 - 22 

Juli 27. 20 - 22 

August 26. 20 - 22 

September 25. 19 - 21 

Oktober 24. 19 - 21 

November 23. 19 - 21 

December 22. 19 - 21 

 


