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REFERAT 

Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    Højbjerg d. 3/2 

2021 

Bestyrelsesmøde nr. 109 – afholdt den 3. februar 2021 (Virtuelt møde) 

Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, 

Grethe Thaysen (ref) 

Afbud: Palle J. Jensen 

Dagsorden 

1. Siden sidst 

a. Alle tillidsposter besat på nær 1 hold ud af 5 hold til søndagsåbningen. Dvs for at vi 

kan åbne om søndagen, når tiden igen er der, skal vi have sidste hold besat. Vores 

erfaring er at det er bedst at være 2 om åbning – meld jer venligst hos Lone Mark 

eller en anden fra bestyrelsen. 

b. Midlertidig abonnement til rottebekæmpelse er indgået med Aarhus Kommune. 

c. Bestyrelsen siger tak for modtagne positive tilbagemeldinger fra medlemmer ifm den 

alternative markering af Midvinter 2020. 

 

2. Nyt fra kassereren – økonomi og medlemstal 

a. Bankforbindelse hos Dankse Bank er etableret. 

b. Pr. 31. januar 2021:  Indtægter 150.702 kr 

Udgifter 93.844 kr, hvor væsentligste poster er ombygning af 

klubhus samt betaling af el 

Balance 56.857 kr 

Egenkapital 269.145 kr 

c. Medlemsstatus: 499 medlemmer, 35 udmeldt hvilket giver plads til optagelse af 50 – 

51 nye medlemmer. 

 

3. Ombygning af klubhus - status 

a. Vi kan med glæde meddele, at alt forløber i henhold til plan og stor tak til de 17 

frivillige der har meldt sig til deltagelse med oprydning, rengøring, maling mv. 

b. Resultatet ser meget lovende ud. 

 

4. Opfølgning ift om vi skal indføre Medlemslogin på vores hjemmeside 

a. Udsættes til næste møde 

 

5. Optagelse af nye medlemmer 

a. Som tidligere aftalt suppleres til 550 medlemmer. De første 50 på ventelisten 

kontaktes med tidsfrist for tilbagemelding. Kontigent opkræves i forbindelse med 

accept af optagelse i klubben. Introduktion kan dog først foretages når klubben igen 

får lov at åbne. 

b. Mulig genåbning for ventelisten tages op efterfølgende. 

 

6. Fastsætte dato og sted for næste møde 

a. Næste møde aftalt til 9. marts 2021. 
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7. Diverse 

a. Ingen yderligere punkter. 


