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REFERAT 

Højbjerg d. 14/11 2022 
 
Vikingeklubben Morgenbaderne v/Ballehage Søbad    
  
Bestyrelsesmøde nr 121 – afholdt den 14. november 2022 
Tilstede: Lone Mark, Ole Stjernholm Svendsen, Ann Mønster Frost, Dorte Harmsen, Runa Larsen, Grethe Thaysen (ref) 
Afbud: Palle J. Jensen 
 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af sidste mødereferat. 
a. Godkendt 

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

a. Tillidsfolk 
i. Der er stadig god opbakning for de forskellige poster og melder nogen fra er der nye som 

overtager. 
b. Huset 

i. Der følges op omkring udestående opgaver med kommunen. Der er løse gulvbrædder i 
kvindernes omklædning hvilket tages op med kommunen ved samme lejlighed. 

ii. Problematikken omkring kaffemaskinen formodes at være løst. Bestemt type kaffefiltre skal 
anvendes og er købt ind. Vær lige opmærksom på, at der kun isættes ét filter. 

c. Post 
i. Henvendelse fra et medlem vedrørende brug af stearinlys i klubhuset alternativet brug af 

LED lys. 
Bestyrelsen ønsker ikke at forbyde brug af stearinlys, men  

HUSK AT SLUKKE LYSENE 
igen før lokalet forlades. 
Samtidigt indkøbes der LED lys så alle har valgmuligheden. 

ii. Henvendelse fra et medlem vedrørende saunaen – vi tændte for saunaen senere end normalt, 
hvilket var et tiltag iht at spare på el og af hensyn til klimaet. Bestyrelsen følger situationen 
nøje og skulle yderligere tiltag blive nødvendige vil vi vende tilbage. 

iii. Der skiftes kode til klubhuset pr 1. december 2022 og alle med tillidshverv får tilsendt ny 
kode ca 1 uge før skiftet. 
 

3. Evaluering af generalforsamling 
a. På nær et par enkelte ting, som vi har fulgt op på overfor Diakonhøjskolen, synes vi at rammerne er 

rigtig gode på Diakonhøjskolen. Vi takker igen ordstyrer og referent for deres indsats. Vores 
oplevelse var at stemningen var god under årets generalforsamling - tak til alle fremmødte. 
Bestyrelsen er enige om at afholde Generalforsamlingen 2023 på Diakonhøjskolen. 

 
4. Ventelisteoptag 

a. 63 nye er optaget på ventelisten dvs pt står der i alt 208 på ventelisten. 
 

5. Nyt fra kassereren 
532 betalende medlemmer. 
Budgettet balancerer og med hensyn til el-udgifter afventer vi opkrævning for oktober dvs efter åbningen af 
saunaen. Vi holder nøje øje med dette. 
 

6. Midvintermarkering 
a. Midvintermarkeringen den 21. december 2022 starter kl. 7:00, hvor der bydes velkommen efterfulgt 

af sang og en kort tale. Herefter er der kaffe og morgenbrød til alle medlemmer. Sæt allerede nu kryds 
i kalenderen. 

b. Da midvintervisen ”Hvor solen er blevet kold” anses for at være forholdsvis svær at synge ønsker 
bestyrelsen at skifte den ud med en anden midvintervise. Har du et godt forslag hører vi gerne fra 
dig/jer. 
 

7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. marts 2023 


