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REFERAT  
Højbjerg d. 28/10 2021 

Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    

  

Bestyrelsesmøde nr 115 – afholdt den 28. oktober 2021 

Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Grethe Thaysen (ref) 

Afbud: Palle J. Jensen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelses af sidste mødereferat 

a. Referat godkendt. 
 

 

2. Siden sidst – kort orientering fra ansvarlige for - tillidsfolk, kommunikation, huset, post. 

Tillidsfolk – fungerer rigtigt godt 

Kommunikation – grundet GDPR reglerne ryddes der jævnligt op på hjemmesiden. 

Huset – flere mindre reparationer samt skift af lås på skodder ved saunaen.  

Post – flere henvendelser vedrørende medlemsoptag samt en henvendelse vedr. ønske om etablering af en 

aftenbadeklub. Bestyrelsen afslår dette. 

Af hensyn til statistikken opfordrer vi alle til at huske at skrive sig i bogen ifm morgenbadningen. 

  

 

3. Nyt fra kassereren - Økonomi og medlemstal 

Indtægter 162.760 kr. 

Udgifter     38.590 kr. 

Balance    124.170 kr. 

 

 

4. Evaluering af generalforsamlingen 

Bestyrelsen synes, at rammerne for både brunch og afvikling af generalforsamlingen er gode på 

Diakonhøjskolen. Det samme har en del medlemmer også meldt positivt tilbage på. Det skal også tilføjes, at 

det er væsentligt billigere at holde det på Diakonhøjskolen. Bestyrelsen har derfor besluttet at afholde det 

samme sted næste år. 

Vi takker igen ordstyrer og referent for deres indsats, og fra bestyrelsen en ekstra tak til Lone for chokolade. 

Opfølgning på punktet samkørsel til og fra badeklubben: Ønskes dette, bedes i selv sætte opslag op på 

opslagstavlen. Husk at angive dato for ophængning på opslaget. 

 

5. Nyt medlemsoptag 2021 

40 har ikke fornyet deres medlemskab hvorfor der inviteres 40 nye til optagelse i klubben. 

 

6. Åbning af venteliste 

Ventelisten åbnes, så snart det er muligt rent teknisk. For at undgå falske forhåbninger sættes max ramme på 

200 personer på ventelisten og med et ca medlemsoptag årligt på 40 personer, vil der være en forventet 

ventetid på 3 – 5 år for de sidst opskrevne. Information om åbningen opsættes i udhængsskabet ligesom 

informationen sættes på hjemmesiden. 

 

7. Bestyrelsesansvarsforsikring 

Bestyrelsen har besluttet, at der tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 

8. Midvinterarrangementet 

Ligesom tidligere vil der arrangeres midvinter markering med fakler, tale samt morgenbrød den 21. december 

kl 7.00. 

 

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. januar 2022. 


