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18. september 2018 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 17. september 2018, fra kl. 19:30 til ca. 22:20. 

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

Referent:  AWB 

Referat 

1. Velkomst: 
Et indledende formøde blev afviklet sammen med Peter Storm (formand for Nappedam Bådelaug), 
HM, SV, AWB, LHN i Peter Storms udmærkede Sauna i hans hjem i Smouen. Ved samme lejlighed 
meldte Peter og Tove Storm sig ind i vores forening så der17/9 er registreret 60 betalende med-
lemmer, hvilket må siges at være absolut tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden: 
Den fremsendte dagsorden blev godkendt. 

• Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
Emnet planlægning af næste bestyrelsesmøde blev indskudt i dagsordenen. Der var enig-
hed om at det er vigtigt at afvikle næste møde med alle bestyrelsesmedlemmer til stede. 
Der er derfor rundsendt en liste med mulige datoer, hvor alle skal prioritere 6 datoer. Mø-
det er vigtigt, da vi skal have fordelt mange vigtige opgaver i. forb. forberedelse af sauna, 
standplads og Grand Opening. Alle: Meld venligst tilbage til HM med 6 sikre, åbne datoer 
ASAP. 

 
3. Formandens status: 

HM orienterede om: 
• 10 medlemmer, heraf 2 fra bestyrelsen (HM, LMA), udførte et stort forberedende arbejde på 

mole og standplads i weekenden 15-16 september. Entreprenør Søren Gerstrøm stillede en 
minigraver og et stort læs sand til rådighed; medlemmer hentede SF-sten ved Ryomgård Var-
meværk som havde doneret stenene. Ved arbejdets ophør søndag 16/9 var et ca. 20 cm. lag 
sand rettet af og 1 læs SF-sten bragt til pladsen. 

• Faktisk leveringsdato for sauna var ikke oplyst 17/9, men HM vil kontakte leverandøren desan-
gående. Der er dog ikke noget der tyder på at Grand Opening 20/10 ikke kan nås. 

• SV’s eksmand Jacob har trukket el fra jolleskuret til vores standplads. 
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• Da vinterbaderne kan parkere uden for bommen, og da bommen ofte alligevel er oppe, er der 
på nuværende tidspunkt ikke brug for nøglekort, hvorved en udgift til lås (ca. 4.000,-) udskydes 
eller undgås. De 100,- medlemmer har betalt for nøglekortet beholdes som depositum for se-
nere indførelse af nøglekort. Hvis de senere skulle vise sig at vi aldrig får behov for nøglekort 
kan vi så evt. vælge at modregne de 100,- i en senere kontingentfornyelse. 

• HM har indsendt en fin artikel til lokalaviserne som kan udgives i god tid før Grand Opening. 
• HM og bestyrelses tidlige forslag til samværsnormer ligger på fællesdrev. 
• HM vil deltage sammen med Peter Storm i en live Radio Rønde-udsendelse søndag 23/9 i tids-

rummet Kl. 14:00 til 16:00. HM vil få ca. 10 minutter ”On-Air”. 
 

4. Instruktionsaftener uge 39: 
• Grundet den udskudte Grand Opening (20/10-2018) blev det besluttet at udskyde introdukti-

onsaftenerne til hverdagsaftenerne i uge 43, da det ikke danner mening at introducere med-
lemmer til de praktiske forhold uden at faciliteterne er faktisk tilgængelige.  

• Instruktioner vedr. det praktiske, sikkerhed og samværsnormer vil blive lagt op på hjemmeside 
og udsendt til medlemmerne pr. e-mail fra listen i Conventus. 

• LMA har oprettest Event-datoer på vores Facebookside så bestyrelsesmedlemmerne kan melde 
sig til introduktionsaftenerne. 

• Note fra AWB 18/9: Det bør også være muligt at udføre introduktion til medlemmer i. forb. m. 
Grand Opening 20/10. 

• Instruktioner vil ”læne sig op ad” Knebelbros praktiske instruktioner (LMA) og Dansk Saunasel-
skabs sikkerhedsinstruktioner (AWB). AWB og LMA koordinerer og rundsender til bestyrelse for 
tilpasninger og godkendelse. 

 
5. Arbejdsplan for standpladsen: 

Weekenden 22-23, kl. 10:00 til 16:00 begge dage, er der ny arbejdsdag på standpladsen. 
• LHN og AWB har meldt sig til deltagelse og fordeling af arbejdet begge dage. HM medvirker  

lørdag d. 22. om formiddagen for at instruere de fremmødte. HM medbringer retteskinner, 
langt vaterpas og snor, øvrige bedes medbringe skovl og kost. 

• Henrik Alrø stiller en stampemaskine til rådighed for foreningen, men vil ikke selv kunne 
deltage grundet rekonvalescens. 

• Under afretningsarbejdet lørdag skal de to tykkelser SF-sten sorteres. 
• Efter afretning og stampning skal der lægges SF-sten. 
• LMA har oprettet Events-datoer på FB så medlemmer kan melde sig til dette vigtige frivilli-

ge arbejde. 
• De efterfølgende weekender op til Grand Opening (29-30/9, 6-7/10 og 13-14/10) skal der 

fortsættes med arbejdet på standplads og sauna. 
• HM: Simpel badetrappe af reglar med håndtag i haveslangeovertrukket armeringsjern byg-

ges på stedet i en kommende arbejdsweekend før 20/10. 

Da Nappedam Bådelaug mærkværdigvis ikke ønskede at gøre brug af vores generøse tilbud for en 
komplet og korrekt udført mole, så vi må nøjes med denne simple løsning, som dog vil kunne op-
fylde vores behov. 
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6. Arbejdsplan for sauna-tilpasning: 
• Inden saunaen ankommer vil HM og Thøger Pauli med vinkelslibere skære overbygningen fri af 

det campingvognschassis som saunaen skal monteres på. HM har mål på saunaen så der kan 
monteres en passende støttestruktur af træ. 

• HM har foreslået at der opsættes rækker af ’klodskasser’ i forrummet til saunaen hvori de ba-
dende medlemmer kan opbevare deres ting under badning/sauna. Bestyrelsen tilsluttede sig 
dette udmærkede forslag. 

• Saunaen forsynes med en kodelås – nøglekort indføres ikke på nuværende tidspunkt. En nøg-
lekortslås koster i omegnen af 4.000,-. 

• Sponsor-logoer monteres på adgangsdøren til saunaen så de også kan ses udefra. 
• Det skal undersøges og aftales (HM) med saunaleverandør om den skal leveres ved Søren Ger-

strøm i Ryomgård så den med kran kan løftes over på chassiset, eller om den kan levers til 
Nappedam og løftes med mastekranen (saunavægt ca. 700kg).  
 

7. Grand Opening (Brunch, Bobler & Badning: Tripple B eller B3): 
• Grand Opening er sat til 20/10-2018 kl. 10:00 til 13:00 
• SV vil lede og fordele arbejdet på selve dagen 
• LHN står forplejning. Foreningen dækker udgifterne 
• LMA forsøger at få Meny til at sponsere noget af forplejningen 
• Der forventes et deltagerantal på ca. 50 personer 
• Såfremt vejrudsigten truer med regn vil HM stille et telt til rådighed, som der så skal hjælp til 

opstillingen af så det kan være klar til kl. 10:00. 
• LMA vil forhøre korleder Lone Sonne om mulighed for deltagelse af et kor ved ceremonien. 
• Thøger Pauli vartidligere blevet anmodet om at skrive en sang, men har takket nej og foreslået 

at vi i stedet benytter bådelaugets sang.   
 

8. Fundraising: 
• HM vil bede KSC om at deltage i Nordeafondens seminar d. 23/9 så vi kan få afklaret om og i 

givet fald hvordan vinterbadningsaktiviteter støttes. 
• Bestyrelsen opfordres til fortsat at lede efter og søge fondsmidler og andre kilder, men husk at 

koordinere, så ikke flere bestyrelsesmedlemmer samtidigt søger samme kilde uafhængigt af 
hinanden. 

• LMA har kontaktet Rønde Handelstandsforening og kontakter forretninger enkeltvis. Hidtil har 
Meny og Otto Sørensen hver givet tilsagn om 1000,- i sponsorater. 

• HM rundsender skabelon for faktura til sponsorer. 
• HM stiller rentefrit lån på 15.000,- til rådighed. 
• AWB stiller rentefrit lån på 10.000,- til rådighed. 
• AWB søger Unisound for et lille sponsorbeløb. 
• Sponsorer vil blive nævnt på vores hjemmeside inkl. links til sponsorernes hjemmesider. 
• Medlemshvervning fortsætter, bl.a. via hjemmeside, Facebook og opslag i forretninger og på 

Idrætscenter (LMA). AWB ophænger opslag på Terma. 
• Opslaget tilrettes seneste oplysninger. AWB kordinerer med KSC. 
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• Foreningen har alvorligt brug for alle midler, så mange bække små... 
• Kasserens status (SV): 

• Der er pr. 17/9-2018 en kontobeholdning på 43.350,-  
• Der skal betales ca. 35.000,-  ved levering af saunaen (1. halvdel betalt ved konto-

overførsel ved bestillingen).  
• Der er pr. 17/9-2018 registreret 60 betalende medlemmer. 
• SV giver besked når beløbene fra HM og AWB skal aktiveres og overføres. 
• Bestyrelsen er enige om at udlæg for direkte udgifter afholdt af medlemmer for 

foreningen. f.eks. forplejning ved arbejdsweekender, dækkes af denne. 
 

9. Indkomne idéer fra idékassen: 
• Der var indkommet forslag om separate badetidspunkter for mænd og kvinder. Dette forslag 

anser bestyrelsen som værende i strid med vinterbadningens ånd og vil derfor ikke følge det. 
Folk der ønsker at bade uden andres tilstedeværelse kan bade uden for de faste åbningstider. 
Det er frit for at bade med badetøj, men badetøj må ikke bæres i saunaen – her kan man dog 
sidde på og svøbe sig i håndklæder. 

 
10. Eventuelt: 

Aktionslisten blev gennemgået og følgende påført: 
• HM: ”Sauna-guser” har desværre ikke kunnet sikres til Grand Opening.  
• LMA: Søge forplejningssponsor til BBB 20/10-2018. 

o Senest uge 41  
• LMA: Søger kor til Grand Opening. 

o Senest uge 41. 
• LMA: Opretter FB Events for 22-23/9 (næste arbejdsweekend) så medlemmer kan melde sig. 

o Er gjort 
• AWB: Samler og redigerer instrukser. Rundsendes til bestyrelsens godkendelse før offentliggø-

relse. 
o AWB: Senest uge 40. 
o Udgivelse senest uge 41. 

• KSC: Lægger instrukser op på hjemmesiden 
o Senest uge 41. 

• LHN: Arranger forplejning til arbejdsweekend 22-23/9. Udlæg betales af forening. 
o Senest 22/9. 

Møde afsluttet med uddeling af LHN af økologiske dadler fra Café Ganefryds ”overskudslager” kl. ca. 22:20. 

Referat: AWB 18/9 kl. 13:00. 

 

 

 


