
NAPPEDAM VINTERBADERE 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
 

 

14. juni 2018 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 14. juni 2018.  

Til stede: Hans Neergaard Münter (HM), Anders Bonde (AB), Sofie Vistoft (SV), Kenneth Sletten 
Christensen (KSC), Line Møller Andersen (LMA) 

Fraværende: Lasse Hornbek Nielsen (LHN). 

Referent: KSC 

 

Referat 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formandens status 

a. Syddjurs Kommune har sendt vores ansøgning om at opstille saunavognen i offentlig 
høring. Vi håber, at der den 25. juni foreligger en godkendelse, hvis der ikke kommer 
indsigelser. 

b. HM og Henrik Alrøe (fmd. for standpladsudvalg) har været til møde med bådelauget, og de 
har aftalt en endelig plads til saunavognen.  

c. HM har udarbejdet materialeliste til saunaen og standplads. 
d. Nappedam Vinterbadere er blevet medlem af DGI og håber, at dette vil fremme vores 

muligheder i forb. med fondsansøgninger. 
e. HM har haft kontakt til adresseavisen, og de vil både gerne bringe nyt om status + komme 

og skrive lidt, når vi bygger. KSC sender udkast til pressemeddelelse til HM. 
4. Aktionslisten 

a. KSC: Vi er blevet medlem af Vinterbadeforeninger i Danmark (ViD). 
b. AB: Kontakt til Jomsborg er taget ang. lidt reklame om Nappedam Vinterbadere på deres 

hjemmeside og i deres klubhus. 
c. AB: Kontakt til Dansk Saunaselskab vedrørende sikkerhed i forb. med vinterbadning. 
d. KSC: Undersøger om DGI har en standard persondatapolitik, vi må kopiere. Undersøge om 

Conventus er GDPR sikker. 
e. LMA: Sætter så småt gang i et aktivitetsudvalg, som blandt andet skal sørge for GRAND 

OPENING 6. oktober 2018.  
f. LMA: SIdste uge i september bliver åbningsuge - hver aften i ugen bliver der en instruktion 

og udlevering af nøglebrikker til fremmødte. 

 

   

Besøgsadresse: 
Nappedam Lystbådehavn 
Molsvej 33 
8410 Rønde 
: www.nappedam-vinterbadere.dk 
@: info@nappedam-vinterbadere.dk 

Bank: Rønde Sparekasse 
Konto:  
Cvr-nr: 39284464 

Postadresse: 
Hans Münter 
Korupskovvej 13 
8550 Ryomgård 
2010 9089 
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5. Kassereren har ordet: Økonomi, medlemstal og Conventus 

a. Vi har passeret de 30 medlemmer. 
b. Conventus har vist sig at være en skefuld. Men SV er stille og roligt ved at hapse den. 
c. KSC udfylder medlemsliste med manglende data. 
d. SV kontakter formanden for Nappedam Bådelaug, Peter Storm ang. nøglebrikker. 

6. Status i udvalgsarbejdet 
a. Saunauarbejdet tyder godt. Vi forventer godt en måneds arbejde, hvis vi har nogle 

dedikerede folk, der melder sig til at hjælpe. Vi har fået rigtig god sparring med Ronni 
Ulbeck. 

b. Fmd. for standpladsudvalget, Henrik Alrøe og HM har lavet materialeliste, og det skrider 
fremad. Fælles for det hele er, at vi mangler datoer og medlemmer, der melder sig. 

c. Bestyrelsen arrangerer en opstartsaften for alle byggemedhjælpere. HM snakker med 
Henrik Alrøe og Ronnie Ulbeck om datoer for opstartsmøde og arbejdsaftener og 
-weekender. 

7. Indkomne idéer fra idékassen 
a. Ingen indkomne 

8. Eventuelt 
a. LMA: Nu skal der hverves! Der skal hverves til både byggemedhjælpere og som 

medlemmer.  
i. KSC lægger plakaten op på hjemmesiden, så alle kan lave deres egen hvervning.  

b. Grand opening idéer: 
i. Bobler, brunch og bad 

ii. Saunagus 
iii. Line snakker med MENY om evt. sponsorat. 

c. Næste møde i bestyrelsen er 14. august 2018 hos HM. 
 

 

 


