
 

 

 

REFERAT 
Højbjerg d. 24/8 2021 

Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  

Bestyrelsesmøde nr 113 – afholdt den 17. august 2021 

Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Palle J. Jensen (ref) 

Afbud: Grethe Thaysen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Referat godkendt. 

 
2. Siden sidst – hvordan er genåbningen forløbet? Skal der åbnes mere op? 

a. Bestyrelsen vurderer at genåbningen er gået meget fint og vil gerne kvittere for den hjælpsomhed 

medlemmerne imellem der er udvist ved bemanding af åbne- og lukkeopgaver. Det har fungeret selv 

om genåbningen skete op til sommerferien. 

b. Vi forventer at kunne genåbne saunaen og at kunne genoptage fuldmånebadningen efter 

generalforsamlingen. Dette selvfølgelig under hensyntagen til de til den tid gældende retningslinjer 

fra sundhedsmyndighederne. Uanset de officielle retningslinjer beder vi alle medlemmer holde fast i 

de gode vaner om afspritning af flader og om brug af håndsprit. 

 

3. Kort orientering fra ansvarlige for tillidsfolk, kommunikation, huset, post 

a. Der er udsendt forespørgsel til nuværende tillidsfolk (åbnere, lukkere, rengørere) om de vil påtage sig 

hvervet for endnu en sæson. Der er heldigvis rigtig mange positive tilbagemeldinger.  

b. Sommerrengøringen omkring klubhuset, som vi har ansvaret for august måned ud, kører fortsat godt.  

4. Nyt fra kassereren 

a. Pr. 17. august 2021 var der en saldo på bankkontoen på 216.612 kr. 

b. Regnskabsåret 21/22 er netop startet den 1. august 2021 og der har ikke været nævneværdige 

”normale” indtægter eller udgifter. Vi kan dog glæde os over, at vi i starten af august har modtaget 

tilskud på kr. 40.681,56 fra Aarhus Kommune til ombygningen af klubhuset. Egentlig vedhører dette 

beløb regnskabsåret 20/21, hvor udgiften til ombygningen også er afholdt.  

c. Medlemsstatus: 551 medlemmer 

5. Fastsættelse af kontingent 2021/22 

a. Det er generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet, men bestyrelsen indstiller at kontingentet 

holdes på det nuværende niveau på 300 kr for sæsonen. 

b. Bemærk: I og med at kontingentniveauet fastlægges på generalforsamlingen (og fordi det er 

uhensigtsmæssigt i vores medlemsregistrering) beder vi medlemmerne om IKKE at betale før 

generalforsamlingen. Der vil blive udsendt opkrævning umiddelbart efter generalforsamlingen. 

OPKRÆVNINGEN BEDES AFVENTET og der vil efterfølgende være en hel måned til at få 

foretaget rettidig betaling på den anviste måde.  

6. Generalforsamling søndag den 12. september 2021 på Diakonhøjskolen 

a. Planlægningen af generalforsamlingen fortsatte. Der henvises til separat indkaldelse. 

b. Der er brunch (mod betaling) fra kl 10:30 

c. Selve generalforsamlingen, som det er gratis at deltage i, foregår fra kl 12:00 

d. Tre medlemmer af bestyrelsen samt suppleanten er på valg. 

7. Åbning af venteliste 

a. Det vil være den nye bestyrelses opgave at tage stilling til en eventuel genåbning af ventelisten. Vi 

finder det rigtigst at vente til vi ser hvor mange medlemmer der, efter dette usædvanlige år, fornyer 

medlemsskabet. Så kan der tages stilling til hvor mange der kan optages som nye medlemmer og man 

kan se hvor lang den nuværende venteliste er efterfølgende. Genåbning og formen på genåbningen af 

listen bør diskuteres, så vi ikke stiller et medlemskab i udsigt, som det kan tage mange år at opnå. Der 

er i øjeblikket 96 personer på ventelisten. 

8. Bankskifte 

a. Punktet blev udskudt. 

9. ”Mindevæggen” – hvilke billeder skal hænge på væggen i klubhuset 

a. Punktet blev kort berørt men udskudt til næste møde. 



 

 

10. Dato og sted for næste møde 

a. Det er op til den nye bestyrelse at aftale dette. Dette forventes at ske ved det konstituerende møde der 

normalt holdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.  

11. Eventuelt 

a. Eventuel etablering af en bestyrelsesansvarsforsikring blev kort diskuteret men udskudt til næste 

møde, så behov og muligheder kan undersøges.  

 


