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REFERAT  

Højbjerg d. 22/03 2022 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
 
Bestyrelsesmøde nr 117 – afholdt den 22. marts 2022 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Palle J. Jensen, 
Grethe Thaysen (ref) 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelses af sidste mødereferat 
a. Referat godkendt. 

 
 

2. Siden sidst – kort orientering fra ansvarlige for - tillidsfolk, kommunikation, huset, post. 
a. Der har været udskiftning på lukke holdet om torsdagen. To af fire er stoppet og erstattet af tre andre. 

De to der er stoppet, fandt selv afløsere. 
Vi siger tak for godt samarbejde til de afgående og velkommen til de nye. 

b. NU HAR VI MISTET TO VANDTERMOMETERE. Vi beder om hjælp til at få dem tilbage igen. 
c. Henvendelse ifm høringssvaret omkring havneudvidelsen. På baggrund af udsendelse af høringssvaret 

har vi modtaget mere end 60 tilbagemeldinger. Enkelte med kritisk tilbagemelding, resten med 
opbakning til det fremsendte høringssvar. 

 
 

3. Godkendelse af revideret husorden 
Husorden er opdateret og vedhæftes referatet og bliver sat op på opslagstavlen i klubhuset. 
 
 

4. Orientering fra møde med øvrige badeklubber i Aarhus kommune. 
a. Erfaringsudveksling med øvrige badeklubber og der kan oplyses at alle har ventelister. De fleste har 

ligesom vi grundet det store antal på ventelisten indført gebyr for optagelse på denne. 
 
 

5. Orientering fra møde med AKI (Aarhus kommunes idrætscentre) 
Årligt møde med kommunen der grundet corona har været udskudt et par gange. 
Der har været skift i kontaktperson men generelt et meget positivt møde og kommunen har noteret vores ønsker 
og forslag. 
 
 

6. Nyt fra kassereren 
I runde tal 

a. Indtægter 193.000 kr 
b. Udgifter 67.000 kr 
c. Balance 126.000 kr 
 
Medlemsstatus 
550 medlemmer 

 
 

7. Planlægning af kommende arrangementer.  
a. Forårsrengøring den 10. april 2022. Der startes kl 8:30 med velkomst og morgenmad til alle der 

deltager i forårsrengøringen. 
Vær venlig opmærksom på, at omklædningsfaciliteterne, sauna samt badehuset under 
forårsrengøringen kun vil være åbent for hjælperne. Dette for at vi kan få gjort ordentligt rent i alle 
hjørner og kroge. 

b. Sæsonafslutning er fastsat til den 22. maj 2022 kl 7:00 
 
 
8. Sommertjansen 2022 – mulige kandidater? 

Bestyrelsen udsender opslag omkring sommertjansen 2022, så skulle der være nogen af klubbens medlemmer, 
der skulle have lyst til tjansen, så giv lige en fra bestyrelsen et praj. 
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9. Næste bestyrelsesmøde finder sted den 28. juni kl 17:30 
 
 
10. Eventuelt  

Vi har bemærket, at der er ridser i saunabænkene. Vi har ikke nogen forklaring på hvorfor de opstår, men 
anmoder derfor alle til at være lidt opmærksomme på dette. 
 
Fuldmånebadning – husk der er åbent for alle medlemmer og det giver jer mulighed for at opleve en rolig stund 
ved Ballehage. Vi kan love at oplevelsen er en helt anden end i forbindelse med den gængse morgenbadning. 
Næste gang er den 16. april i tidsrummet kl 19 -21. Kig endelig forbi. 


