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REFERAT 

Højbjerg d. 15/08 2022 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
Bestyrelsesmøde nr 119 – afholdt den 15. august 2022 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Ann Mønster Frost, 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. Herunder tilbud om 

billeder, etc. 
a. Tillidshverv – Vi har sendt forespørgsel om hvorvidt I vil fortsætte med jeres tillidserhverv for sæsonen 

2022/2023 og vi har hørt fra mange af jer. Tak for de hurtige tilbagemeldinger. 1. september 2022 er sat 
som deadline, men ved I allerede nu om I fortsætter eller ej, vil vi være glade for en hurtig 
tilbagemelding. 

b. Huset – der har igennem den sidste tid været en del kommunikation med kommunen omkring diverse 
udvendige udbedringer. Udbedringerne vil blive gennemført blot ved vi ikke helt hvornår.  

c. Fuldmånebadning – fredag den 12. august var en helt fantastisk smuk aften. Næste gang er den 10. 
september kl 19 – 21. Der er plads til mange flere og husk saunaen er varm. 

d. Jubilæumsbogen – der er samlet et hold, som støtter op omkring projektet samling af klubbens historie. 
e. Vi siger tak til Elsebeth Anbo for billeder fra det skønne liv ved stranden. De hænges snarest op i 

klubhuset. 
 

3. Sommerjobordningen har efter vores mening været en succes. Bestyrelsen har derfor besluttet at fortsætte 
successen i 2023 og takker for den store opbakning og for den flotte indsats i 2022. 
 

4. Nyt fra kassereren 

I runde tal 
a. Indtægter 195.000 kr 
b. Udgifter 108.000 kr 
c. Balance 77.000 kr 

 
Medlemsstatus 
556 medlemmer 

 

5. Generalforsamling søndag d. 11. september på Diakonhøjskolen kl 12:00 med mulighed for brunch kl 10:30 –
indkaldelse er 17. august sendt til alle medlemmer. 
 

6. Åbning af venteliste 
Ventelisten åbnes i anden halvdel af oktober, hvor antal mv fastsættes. 
Erfaringen viser at ca 30 medlemmer ikke fornyer kontigentet, og vi indkalder derfor allerede nu 30 fra 
nuværende venteliste til optagelse i klubben. 

6.      Næste bestyrelsesmøde 
         Konstituerende bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 
7.     Eventuelt 
        Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen om opsætning af skilt med symbolet udspring forbudt på broen. 


