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REFERAT 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad   Højbjerg d. 9/3 2021 

Bestyrelsesmøde nr 110 – afholdt den 9. marts 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. Godkendelses af  referat f ra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 

2. Nyt f ra kassereren – økonomi og medlemstal 
a. Pr 9. marts 2021:  Indtægter 156.702 kr  

Udgif ter 99.839 kr 
Balance 56.863 kr 
Egenkapital 224.090 kr 

b. Medlemsstatus: 499 medlemmer 

 

3. Ombygning af  klubhus - status 
a. Takket være en kæmpe f rivillig indsats fra f lere medlemmer står klubhuset nu f lot og 

klar til ibrugtagning, når Corona restriktionerne tillader det. 

. 

4. Opfølgning ift om vi skal indføre Medlemslogin på vores hjemmeside 
a. Der arbejdes på indførelse af  medlemslogin, men grundet corona er det lidt forsinket. 

 
5. Optagelse af  nye medlemmer 

a. 52 personer f ra ventelisten har modtaget mail, hvoraf  40 har indbetalt. 
b. Der inviteres yderligere 10 personer f ra ventelisten. 
c. Introduktion gennemføres når klubben igen er åben. 

 
6. Sommerrengører 

a. Også i år har vi brug for en sommer rengører. Ann-Kristina Nielsen, der gjorde et 
fantastisk arbejde for klubben sommeren 2020 har meldt sig igen, men skulle nogen 
kende en, der er interesseret vil vi meget gerne have en reserve. Så har du interesse 
eller kender en der er interesseret, så henvend dig venligst til Ole Svendsen. 

 
7. Opmærksomhed f ra medlemmer til medlemmer 

a. Husorden på Ballehage §8 ifm markering af  runde fødselsdage, død, jubilæer, 
sygdom mv er som udgangspunkt medlemmers eget initiativ og frivilligt. Med ganske 
få undtagelser varetages dette ikke af  bestyrelsen. 

 
8. Åbning af  venteliste og ventelistegebyr 

a. Der var enighed om at tage emnet op på et senere tidspunkt. 
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9. Genåbning 
a. Situationen er stadig for uafklaret til at vi kan sige noget på nuværende tidspunkt, 

men følger nøje udmeldingerne f ra sundhedsmyndighederne samt regeringen. 
 

10. Fastsætte dato og sted for næste møde 
a. Virtuelt møde af talt til 18. maj kl 18:00 

 
11. Eventuelt 

a. Forårsrengøring – grundet forsamlingsforbud må vi ændre. Vi vil snart melde ud med 
en liste over opgaver samt bede alle, der har lyst til at yde en lille indsats melde sig. 


