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 REFERAT 
 
 

Vikingeklubben 
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad 
 
 
Bestyrelsesmøde nr. 102 den 09.01.2020 
 
Tilstede: Runa Larsen (RL)  Ann Mønster Frost (AF) 
 Flemming Hjortkjær (FH)  Ole Stjernholm Svendsen (OS) 
 Lone Mark (LM)  Palle John Jensen (PJ) 
 Dorte Harmsen (DH), ref. 
 
 
 

1. Siden sidst. 
Marselisborg Vinterbadeklub har inviteret til det årlige erfarings- udvekslings-møde 
badeklubberne i mellem, lørdag den 22.02.20, kl. 14. 
Runa og Ole deltager. 
 
Teknik og Miljø i Aarhus kommune inviterer til et orienteringsmøde om udvidelse af 
Aarhus havn. Bestyrelsen vil være repræsenteret. 
 
Klubben er blevet spurgt om udlån af sauna til en rund fødselsdag. Vi får mange af disse 
forespørgsler. Det er en generel beslutning, at vi ikke låner ud, hverken med eller uden 
betaling.  

 
Der har været observeret to omstrejfende rotter, som nu er aflivet. 
 
Hvis man oplever at varmestyringen er lidt ”skæv”, så kontakt bestyrelsen, som vil sørge 
for korregering. Det er IKKE tilladt selv at korrigere varmestyringen.  
   

2. Evaluering af midvinterarrangement. 
Fantastisk og stemningsfyldt morgen med fakler, musik og fin tale fra Knud Bjødstrup. 
Hvis vejret tillader det, prøver vi med 2 borde udenfor og så en form for ”lanterner” som 
udendørsbelysning. 
 

3. Evaluering af sommeropgaver. 
Bestyrelsen er ved at finde en, der vil påtage sig sommeropgaven med at renholde 
stranden m.v. 

 
4. Persondatalov 

Udskudt til næste møde. 
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5. Økonomi og medlemstal v/Flemming. 
Regnskab pr. 09.01.2020: 
 
Indtægter:  181.350 kr. 
Udgifter:  255.840 kr. 
Periodens resultat:  -74.490 kr. 
   =========  
Konto Danske Bank 181.048 kr. 
 
Eneste grund til periodens negative resultat er afholdelses af jubilæumsfesten.  
Der er budgetteret med dette underskud 

 
     Medlemstal pr. 9. jan 2020 er 536, efter udmeldelser og nye optag i efteråret. 

 
6. Venteliste – status og opfølgning. 

På baggrund af den til stadighed voksende venteliste, har bestyrelsen drøftet venteliste og  
foreningens størrelse, da dette hænger sammen. 
Bestyrelsen vurderer, at klubbens nuværende størrelse er passende.  
Vi bør max være ca. 550 medlemmer for at bevare Ballehageånden. Ligeledes vil en større 
klub selvsagt medføre større pres på sauna, mere slitage og derved flere omkostninger. 
Ventelisten er fortsat lukket og vil først blive åbnet igen, når den nuværende venteliste på 
164 først er væsentlig reduceret. 
Optag af nye medlemmer, fra venteliste, vil ske i efteråret 2020. 

  
7. Forslag fra medlem om fortrinsret for familie på ventelisten. 

Bestyrelsen mener at alle skal have lige adgang til medlemskab af foreningen så 
ægtefælle, kærester og børn har ikke fortrinsret på ventelisten.  

 
8. Hvad skal vi bruge den gamle sauna til? 

Punktet drøftes på næste møde. 
 

9. Forårsrengøring. 
Lørdag den 18. april 2020 er der forårsrengøring, startende med  
morgenbrød kl. 7. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 

10. Sæsonafslutning.  
Søndag den 17. maj 2020 er der sæsonafslutning. 
(Ja, vi ved godt, at der er Classic Race, men der er ikke andre reelle muligheder). 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
 
 
 



3 
 

11. Møde med Aarhus kommunes Idrætscentre (AKI) 
Ole kontakter Aarhus kommune ang. dato for det årlige møde. 
På mødet gennemgås begge parters ønsker til vedligehold det kommende år. 

 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 12. marts 2020, kl. 18. 
 

 


