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REFERAT 
 
Vikingeklubben  
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad  Højbjerg d. 18/5 2019 

 

Bestyrelses møde 98 

d. 16/5 2019. 

Til stede: Flemming Hjortkjær, Lone Mark, Runa Larsen, Ole Stjernholm 

Svendsen og Ole Holmer-Bretlau  

 

 

1. Evaluering af rengøringsdag. 
Ca. 40 gæve Ballehagevikinger trodsede regnvejret og mødte op til 
rengøringsdagen. Arbejdsholdet begyndte dagen med morgenmad og så blev 
der ellers arbejdet ivrigt og effektivt frem til knap middagstid.  

Vores lille badehus med kaffestue, køkken / forrum, skorum og sauna samt 
omklædning, og de omkringliggende omgivelser inkl. den store trappe blev 
hhv. rengjort og fejet. 

Der blev fejet, skovlet, pudset og spulet. Dagen forinden havde vi fået hjælp 
af en gravko til at fjerne sand omkring gangbroen. Den klarede forarbejdet, på 
forbilledlig vis men på selve rengøringsdagen knoklede flere vikinger med at 
fjerne sand under gangbroen. På trods af det hårde arbejde og det relativt 
dårlige vejr var humøret højt. 

Resultatet af indsatsen var synlig, og huschefen var ovenud tilfreds med 
arbejdsiveren og slutresultatet. 

Formiddagen sluttede af med, at Eigil Dixen på vegne af Lone Verner Nielsen 
serverede en velfortjent frokost for de arbejdsivrige vikinger. 

På trods af opslag, havde mange medlemmer igen i år glemt at fjerne 
badesko fra skorummet inden rengøringsdagen. Det blev til 2 fyldte 
affaldssække, som de følgende dage blev ”gennemsøgt” af de glemsomme 
medlemmer. 
På baggrund af erfaring fra de sidste par år har vi besluttet at ændre 
tidsrammen og indholdet af Rengøringsdagen i 2020 således: 
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• Vi vil starte med morgenbord kl. 7. – påbegynde arbejdet kl. 8  

• Der vil være mulighed for madforsyninger + øl & vand + frugt i 
arbejdsperioden …. 

• Vi dropper frokosten.  

• Det betyder, at de arbejdsivrige medlemmer kan forlade Ballehage, når 
opgaverne er løst….. 

Vi håber, at den ændring i indhold og forløb af Rengøringsdagen vil ”falde i 

god jord” hos medlemmerne…..! 

2. Evaluering af mødet med Aarhus Kommunes Fritidscentre (AKI) 
Bestyrelsen havde det årlige møde med AKI d. 23. april.  

AKI udtrykte endnu engang stor tilfredshed med vores vedligeholdelse af 
badeanlægget og vores samarbejde i øvrigt. 

Til mødet havde bestyrelsen udarbejdet en mangelliste / ”ønskeliste”: 

Hovedpunkter: 

• Kontrol af trapper for ’grater’ 

• Maling af badeanlægget 

Øvrige punkter: 

• Udskiftning af min. 3 brædder på gangbro (brækket eller hængende) 

• Udskiftning af gangbrædder ved nordgavl og foran damernes 
omklædning 

• Udskiftning af gangbrædder foran klubhus? 

• Udhæng: Hængende liste 

• Sydgavl: Rådden stolpe 

Resultatet af mødet blev: 
Kontrol af trapper for ’grater’ 
Problemet blev taget alvorligt af AKI på baggrunde af vores 
beskrivelse af, at flere medlemmer havde fået små snitsår på 
trapperne.  

Så mandagen efter vort møde blev alle trappe afrenset.  

Resultatet af afrensningen var synligt – og vi håber dermed at have 
forebygget flere mindre beskadigelser, når der bades fra vores bro. 

Maling af badeanlægget 
AKI kunne ikke love, at badeanlægget blev malet i år!  

Pengemangel!  

Vi har nu ’luftet’ dette ønske for AKI de sidste 4 år! 
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Øvrige punkter 
Alle disse punkter vil der blive ageret på.  

Vi kan bl.a. allerede nu konstatere, at beskadigede brædder er 
blevet udskiftet. 

……………………….. 

Vi har aftalt med Marselisborg Skovens administration, at alle affalds-
containerne flyttes til 2 ’øer’ ved hhv. nordfacaden og ved sauna-bygningen – 
vi får dermed flytte den ’øjenbæ’, der er lige nu står foran klubhuset! 

Denne forbedring af æstetikken ved Ballehage vil ske i nærmeste fremtid! 
 
3. Økonomi og medlemstal. 
Pr. 16/5 2019 

Medlemstal: 532 

Flemming fremlagde perioderesultat og balance: 

                 Kr. 

Indtægter:  215.138 

Omkostninger:  143.830 

Periodens resultat:  71.308   

Kontingentkonto:  190.246 

Ventelistekonto  27.998  

Aktiver i alt  218.244 

Skyldige omkostninger  12.700  

Egenkapital  205.544 

Passiver i alt  218.244 

  

Vores økonomi er således solid og sund. Vi har dermed de ”økonomiske 
muskler” både til at gennemføre reparation af sauna samt sidst men ikke 
mindst til at finansiere vores store 25års jubilæum. Og der vil stadigvæk være 
penge i kassen, når disse aktiviteter er betalt! 

 
 
4. Venteliste, status 
Venteliste 
Pr. 16. maj er der optaget 173 personer, som alle har betalt hhv. 100 kr. eller 
150 kr. i ventelistegebyr.  
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Med så mange på ventelisten besluttede bestyrelsen ultimo februar at lukke 
ventelisten midlertidigt for ikke at skabe alt for mange falske forhåbninger hos 
optagelses-kandidater.  

Ventelisten forventes genåbnet ultimo september. 

 

5. Bestyrelsens opgaver – bestyrelsens sammensætning – evt. 
    Lovændring 
Bestyrelsen havde en grundig gennemgang og drøftelse af de mange 
opgaver, som påhviler bestyrelsen. Konklusionen på gennemgangen blev, at 
bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen en udvidelse af bestyrelsen fra 5 
til 6 medlemmer, bl.a. for at sikre en styrkelse af kommunikationen, men også 
for at sikre, at det bliver mindre belastende at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

Dette betyder, at der til generalforsamlingen d. 15. september vil blive 
fremlagt et lovforslag til en ny §5, der beskriver bestyrelsens sammensætning 
og valg-sekvens. 
 
 
6. Revision af foreningens love  
På baggrund af, at foreningen er vokset ganske meget det sidste par år, 
havde bestyrelsen en første drøftelse en eventuel nødvendig tilpasning af 
foreningens love.  Bestyrelsen vil konkludere på næste bestyrelsesmøde i 
juli/august. 
 
 
7. Sauna: Udbedring af mangler/ skader i sommerperioden 

I lukkeperioden vil vi reparere de afbrændings-skader, som 
saunaen fik, inden vi fik løst det problem via opsætning af 

glaspladen over sauna-ovnen….! 
 

 
8. 25 års jubilæum d. 7. september 

Sidst i maj vil festudvalget afsløre temaet for vores 25 års  
jubilæumsfest d. 7. september…..! 

Så sæt nu et kryds i kalenderen d. 7. september…….! 

Festen er gennemplanlagt gennemtænkt med en høj grad af  
kreativitet…..! 
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Så festudvalg og bestyrelse ser frem til at mange medlemmer, 
rigtig mange vil møde op og bidrager til en forrygende Ballehage- 
vikingfest og -oplevelse. 

Vi gør samtidig opmærksom på, at deltagerantallet er begrænset til 
200 personer.  

Så deltagelse i festen sker efter ”først til mølle-princippet….!” 
 
 

9. Aftale med Aarhus kommune om sommeropgaverne. 
Niels Konzack’s kone Ida har sagt ja til at påtage sig sommeropgaverne. 

Ida klarede flot opgaverne sidste år, da Niels havde forfald. 

Så vi er optimistisk omkring en god løsning i relation til vore forpligtelser 
overfor Aarhus Kommunes Idrætscentre.  

Vederlaget herfor er blevet sat op til 20.000 kr., mod tidligere 16.000 kr.! 

 

10. Diplomer, laminering og skilte 
Der skal uddeles diplomer til de medlemmer, der har været medlem siden 
sept. 2017 til GF, og som ønsker at modtage det.  

Der vil i løbet af juni blive udsendt mails om diplomtildeling. Kandidater skal 
herefter tilkendegive, om de ønsker at modtage hhv. diplom og messingskilt. 

I lighed med sidste år skal kandidater, der ønsker et messingskilt, foretage en 
egenbetaling heraf på 69 kr.  

 
 
11. Skt. Hans – tirsdag d. 23. juni. 
Traditionen tro vil der blive Sankt Hans på Ballehage d. 23/6. 

Efter sæsonafslutning laves opslag med info om Sankt Hans aften. 
 

 

12. Generalforsamling søndag d. 15. september 2019. 
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på Thors Mølle og vil i lighed med 
sidste år blive afviklet som en kombination af brunch med efterfølgende 
generalforsamling. 

Brunchen starter kl. 10 – så også de sene søndagsbadere kan nå frem! 
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Selve generalforsamlingen vil begynde ca. kl. 12. 

Der vil således være mulighed for at deltage i generalforsamlingen uden 
deltagelse i brunch og dermed uden betaling. 

Medlemmer, der ønsker at deltage i brunchen vil blive opkrævet et 
deltagergebyr på 150 kr.  

De medlemmer, der deltog i brunchen sidste år kan bekræfte, at vi ”får valuta 
for pengene”. 

Nærmere information vil blive givet i løbet af juli måned. 
 
 

13. Næste møde: juli /august 

 

14. Eventuelt. 

Intet til behandling under dette punkt! 

 

  


