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REFERAT 

Højbjerg d. 18/5 2021 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
Bestyrelsesmøde nr 111 – afholdt den 18. maj 2021 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Palle J. Jensen, 
Grethe Thaysen (ref) 
Afbud: - 
 
Dagsorden 

1. Godkendelses af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
Godkendt 
 

2. Siden sidst 
- Vi ved vi pt er lukket grundet corona, men må desværre meddele, at der stadig mangler søndagsåbner(e) 

hver femte uge. Ligeledes savner vi onsdagslukkere. Uden åbnere og lukkere kan klubben ikke holde 
åbent, så vi håber at et par frivillige melder sig til opgaverne. Meld jer venligst til en fra bestyrelsen også 
hvis i skulle ønske at høre yderligere om opgavens omfang. 

- Årlige møde med Aarhus kommune v/Michael Dahl afholdt. Igen et positivt møde og kommunen betaler 
gulvet. Derudover har kommunen, grundet indtrængning af skadedyr, foretaget reparation af den øverste 
del af begge gavle. Og så har kommunen igen i år lovet maling udvendigt af huset. 

- Til information, der er atter åbent for vandet ved bruser samt vandhanen. Toilettet ved saunaen åbner igen 
5. juni 2021. 

- Forårsrengøringen af udendørsarealerne er nu afsluttet og stor tak til alle frivillige deltagere for den store 
indsats. 

 
3. Nyt fra kassereren – økonomi og medlemstal 

a. Pr 18. maj 2021:  Indtægter 159.102 kr  
Udgifter 147.938 kr 
Balance 11.163 kr 
Egenkapital 178.091 kr 

b. Medlemsstatus: 550 medlemmer 
 

4. Opfølgning ift om vi skal indføre Medlemslogin på vores hjemmeside 
Bestyrelsen er enig om at der indføres medlemslogin til de dele, der er omfattet af GDPR og iværksætter 
opgaven. 

 
5. Optagelse og introduktion af nye medlemmer 

Der er optaget 50 nye medlemmer og de nye medlemmer introduceres. Introduktionen betragtes som et vigtigt 
led i optagelsen af nye medlemmer. 

 
6. Sommerrengører 

Posten er stadig åben.  
Vi har som forening en forpligtelse overfor kommunen og vi håber i alle vil gøre en ekstra indsats for at hjælpe 
med at finde en kandidat/flere kandidater. 

 
7. Genåbning 

Den administrative byrde ved en genåbning er endnu for stor og vi ser det desværre ikke som muligt at 
genåbne på nuværende tidspunkt. 
Dette set i lyset af de vedvarende restriktioner vedrørende afstandskrav på 4 m2, krav om mundbind eller visir 
til du sidder ned, krav om afspritning, krav om ekstra rengøring, krav om coronapas samt krav om 
stikprøvekontrol (bestyrelsens ansvar), og at der ikke er sporingsmuligheder i klubben. 

  
Desværre medfører dette også at årets sæsonafslutning samt Skt. Hans er aflyst i foreningsregi. 

 
8. Næste møde 

Afholdes 28. juni kl 17:30. 


