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REFERAT 
 
 

Vikingeklubben 
Morgenbaderne v/Ballehage Søbad 
 
 
Bestyrelsesmøde nr. 104 den 27.05.2020 
 
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. 
Runa: Møde med Aarhus Kommune blev aflyst/udsat, grundet corona. 
Mange dejlige tilbagemeldinger fra medlemmer, som er glade for bestyrelsens 
Info mails og takker meget for Øjvinds corona sang. 
 
Ann: Har foretaget lidt rettelser på vores hjemmeside. 
 
Flemming: Forsikring af ”sommerjob” assistance går på timer og ikke på personer.  
Den årlige forsikringspræmie er ca. 1.000 kr.  
Dokumenter ang. hvidvask er afleveret til Danske Bank.  
Runa har, som formand, fået tildelt fuld rettighed til vores bankengagement. 
Runa har tillige fået meddelt ret til adgang til Foreningsadministrator, på tilsvarende vis 
som Flemming. 
GPDR – oplysninger kan som udgangspunkt opbevares i 5 år, men foreningen overvejer 
om det er fornødent, herunder om oplysninger for udtrædende medlemmer ønskes 
opbevaret ud over et år.  
 
Palle: Har talt med Annette Holst, vores hjemmeside administrator, om begrænsning 
af log-in rettigheder for vores medlemmer. Der arbejdes videre på en afklaring.  
 
 

2. Sct. Hans 
Bestyrelsen ser sig desværre nødsaget til at aflyse klubbens Sct. Hans arrangement i år.  
Vi kan ikke overholde de nuværende retningslinjer og tilsvarende vil gælde selv om 
forsamlinger på op til 30/50 vedtages den 8. juni, da vi er en klub med 500 medlemmer. 
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3. Økonomi og medlemstal v/Flemming. 
Regnskab pr. 27.05.2020: 
 
Indtægter:  181.200 kr. 
Udgifter:  279.379 kr. 
Periodens resultat:  -98.179 kr. 
   =========  
Konto Danske Bank 157.508 kr. 

      Medlemstal pr. 27. maj 2020 er 536, på venteliste 165. 
 

 
4. Forårsrengøring. 

Vi melder dato for ny rengøringsdag ud, når vi får lov til at åbne igen og vi ved under hvilke 
former det kan lade sig gøre. 
Der vil blive lavet en plan over arbejdsopgaver og antal personer iht. de udmeldte krav. 
Rengøring: inde, ude, trapper, sauna samt spule omklædningsrum. 
 
 

5. Rammer for udlån af klubhus. 
Vi finpudser vores kontrakt med Havsvømmerne og Triatleterne, så vi forhåbentlig undgår 
sidste års aflevering af lokaler, som ikke var tilfredsstillende. 
Kaffemaskine og udstyr i øvrigt skal fremover opbevares i skuret. 
 

6. Optagelsesprocedure. 
Bestyrelsen har besluttet at indkalde nye medlemmer fra ventelisten over to datoer i det 
tidlige efterår. 
 

Ventelisten er stadig lukket. 
  
 

 
Næste bestyrelsesmøde: Mandag, den 10. august 2020, kl. 17.30. 
 
Generalforsamling søndag den 6. september 2020 
Sauna tændes mandag den 7. september 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


