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REFERAT 

Højbjerg d. 28/06 2022 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
Bestyrelsesmøde nr 118 – afholdt den 28. juni 2022 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Palle J. Jensen, Grethe Thaysen (ref) 
Afbud: Ann Mønster Frost 
 
Dagsorden 

1. Godkendelses af sidste mødereferat 
a. Referat godkendt. 

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

a. Sommerrengøringen er godt i gang og kører iht planerne. 
b. Der dufter dejligt af frisk kaffe når du kommer ned til klubben. Ja, kaffemaskinen brygger fligtigt og 

priserne er ikke just stabile, så HUSK lige kaffekassen. 
 

3. Nyt fra kassereren 

I runde tal 
a. Indtægter 175.000 kr   Medlemsstatus 
b. Udgifter 86.000 kr   556 medlemmer 
c. Balance 88.000 kr 

 
4. Evaluering af Forårsrengøring 

Vi havde en god dag med flot fremmøde og godt engagement blandt alle, der havde skrevet sig på listen eller blot 
dukkede op på dagen. Vi vil ikke undlade at nævne, at det glædede os at se flere nyere medlemmer. 
 
En stor tak til alle, der gav en hjælpende hånd! 

5. Evaluering af Sæsonafslutning 
 
Dejligt at se den gode tilslutning. Sammen fik vi skabt en god og hyggelig afslutning for sæsonen 2021/2022. 
Klezmer Duoen fik atter sendt os vinterbadere på rundtur ud ad badebroen og langs stranden. 

 
6. Evaluering af Sankt Hans 

 
Frivilligheden svigtede lidt, men måske fik vi fra bestyrelsen meldt lidt sent ud omkring arrangementet. 
Med hjælp fra en mindre gruppe samt de fremmødte endte det med at blive et rigtigt godt arrangement med 
fantastisk vejr og en super god stemning. 
 
I håbet om at aktivere flere frivillige vil vi i 2023 nedsætte et Sankt Hans udvalg. Er du interesseret i at stå i 
spidsen for dette eller være en del af denne gruppe, så henvend dig gerne allerede nu til en fra bestyrelsen. 
 

7. Mindevæggen 
 
Bestyrelsen har udvalgt følgende til mindevæggen Valdemar Melchior, Johannes Schilling og Bent Hansen. 
 
Udvælgelsen er foretaget ud fra kriterierne om, at disse personer har haft en særlig betydning for Ballehages 
udvikling, været aktive medlemmer af klubben ud over det sædvanlige og er æresmedlem herunder stifteren af 
klubben. 
 

8. Generalforsamling søndag d. 11. september 2022 – HUSK at notere datoen i kalenderen 
 

9. Jubilæumsbog 

Der arbejdes på udarbejdelse af en jubilæumsbog vi ønsker at have færdig til 30 års jubilæet i 2024. 

10. Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 15. august 2022 
 


