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REFERAT 

Højbjerg d. 28/6 2021 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
Bestyrelsesmøde nr 112 – afholdt den 28. juni 2021 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Palle J. Jensen, 
Grethe Thaysen (ref) 
 
Dagsorden 

1. Godkendelses af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
a. Referat godkendt. 

 
2. Siden sidst 

a. Ved tilmelding til tillidshverv gøres der opmærksom på, at tilmeldingen gælder for en sæson. 
b. Vi må endnu engang gøre opmærksom på, at der mangler en søndagsåbner hver 5. uge. 
c. Forsøg på indbrud i skuret, men heldigvis ingen yderligere skader. 
d. Sommerrengøringen omkring klubhuset kører godt og helt efter planen. 
e. Ombygningen er som flere af jer har set afsluttet og det er rart med alle de positive tilbagemeldinger. 
f. Ida Møller har gjort opmærksom på, at der afholdes mindesamling for Niels Konzack Møller den 1. 

august kl. 19 ved Den uendelige Bro. 
g. Skt Hans med deltagelse af ca. 40 medlemmer forløb fint. 

3. Nyt fra kassereren 
a. Pr 28. juni 2021:  Indtægter 159.402 kr  

Udgifter 151.700 kr 
Balance 7.682 kr 
Egenkapital 174.760 kr 

b. Medlemsstatus: 550 medlemmer 

4. Optagelse og introduktion af nye medlemmer 
50 nye medlemmer er optaget og størstedelen har været igennem introduktionen. 
Har du ikke fået en måtte så henvend dig til en fra bestyrelsen, der vil være behjælpelig med udlevering 
af denne. 
Vi håber alle vil være med til at tage godt imod de nye medlemmer. 

 
5. Genåbningen 

Genåbningen blev mulig af, at restriktionerne blev lempet. Specielt var ophævning af kontrol af 
coronapas en hjælp i åbningen. 
Ellers kun positivt alt er kørt problemfrit og så dejligt at se de mange medlemmer, der igen dukker op. 
Restriktionerne afspritning samt afstandskrav og dermed max. 10 personer i klubhuset heraf max. 4 
personer i kaffestuen er vi indtil videre nødt til at bibeholde. Og husk giv besked til en fra bestyrelsen, 
hvis du skulle være så uheldig at være blevet smittet. 
Hvorimod indskrivningen genoptages og der opfordres til at alle igen skriver sig ind. Ligeledes vil det 
igen være muligt at bruge vores siddemåtter. Dette dog med ovenstående hensyn. 
 

6. Generalforsamling søndag d. 12. september  
Forberedelse til årets generalforsamling er startet. 
Generalforsamlingen afholdes på Diakonhøjskolen. Vi vil igen i år vende tilbage til at starte med en 
dejlig brunch efterfulgt af generalforsamlingen. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde 

Næste møde den 17. august kl 17:30 
 


