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Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 14/08/2018.  

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

Referent:  KSC 

 

Referat 

1. Velkomst ved HM  
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 

Referatet fra seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
3. Godkendelse af dagsorden 

Den fremsendte dagsorden blev godkendt. 
4. Formandens status 

Byggetilladelsen er kommet fra kommunen. Også placering er godkendt. 
5. Aktionslisten 

Vi gennemgik punkterne - og det ser tilforladeligt ud. Men der skal nok snart til at bygges.  
KSC smider databehandleraftale på hjemmeside. KSC ændrer farve på hjemmeside. 

6. Fonde 
Vi havde ansøgt Nordeafonden om 50.000 kr. til etablering af saunavognen, og har modtaget 5.000 kr.  
Vi har fået hjælpe af Nina Renee Larsen i Ebeltoft - og har sendt en ansøgning om 50.000 kr. afsted til DGI. 
Alle må meget gerne holde øjne og ører åbne angående fonde. Har medlemmer kendskab til fonde, må de 
meget gerne kontakte formanden eller skrive om det på idé-kassen. 

7. Økonomi 
Udover de 50.000 kr. vi har lånt i Jomsborg og de førnævnte 5.000 kr. fra Nordeafonden, har vi 
medlemskontingenter fra de nu 46 betalende medlemmer. KSC og HM laver nyhed/film om ca. en uge.  

8. Udvalgsarbejdet 
Der har desværre ikke været meget liv i udvalgsarbejde, og vi er nødsaget til at sætte ambitionerne ned, og 
må tænke kreativt. Hvordan får vi bygget saunaen? Vi kigger derfor på to løsninger nu: Plan A er at bygge 
en selv, men hvis der ikke er tid og evner bliver det Plan B: at købe en. Vi er igang med afsøge markedet. 
Standpladsen bliver også i en mindre ambitiøs version.  
Mht. strøm så kontakter HM en ven af SV, som er elektriker og kan hjælpe. HM kigger på, hvordan 
løsningen med SMS-tænding af saunaen fungerer.  
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9. Indkomne idéer fra idékassen 
Kan vi lave en familiedag? Idéen gav en god debat om børn i vinterbadeklubben. Vores naboklubber tillader 
børn under femten år som gæster. Vi snakkede om, at det var muligt at tage børn med uden for 
åbningstider og evt. lave en familietime. LMA tænker over forskellige løsninger, fx om det kan være første 
lørdag i måneden e.l. 

10. Eventuelt 
Vi tager arbejdsplanen fra Knebel Bro med listen over opgaver. Når medlemmer henter sin nøglebrik, får de 
mulighed for at skrive sig på en opgave. LMA kigger på det. 
 
LHN laver en doodle til mulige weekender for en arbejdsweekend på havnen.  
 
Grand Opening - B3 (Brunch, Bobler og Bad) - bliver den 6. oktober fra 10 - 13. LMA tjekker butikker for 
sponsorater. Efter kl 13 er der normal åbning af saunaen. LHN tjekker om det er muligt at få en bekendt til 
at lave saunagus.  
 
Næste møde i bestyrelsen er 30. august kl. 20.00 hos HM. 
 


