
NAPPEDAM VINTERBADERE 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
 

 

10.oktober 2018 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den dd/mm/yyyy.  

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 
Godkendt 
3. Aktionslisten 
Aktionslisten blev gennemgået, og opgaver blev uddelt. Listen findes i mappen “bestyrelsesmøder” 
på bestyrelsens Google Drev. Åbningstider er tilføjet dokumentet. 
4. Formandens status 
Dårlige nyheder: Saunaen kommer ikke før den 22. oktober.  Det er en kæmpe bet. HM har gjort 
det klart for leverandøren. Der er dog kommet billeder af saunaen. HM sender billeder til KSC, der 
laver en nyhed til hjemmesiden. HM deler dem på FB med en lille opdatering til medlemmer, inden 
vi kommer ud med mail med alle praktiske oplysninger. 
5. Instruktionsaftner uge 43 Alle 

a. Vagtplan 
b. Godkendelse af oplæg til generel instruktion Alle 
c. Godkendelse af sikkerhedsinstruktionen Alle 
d. Godkendelse af samværsnormer Alle 
e. Godkendelse af åbningstider 
Alle ovenstående blev lavet i forbindelse med aktionslisten 

6. Resterende arbejde inden Grand Opening Hans 
a. Standpladsen Hans 
Gennemgået i aktionslisten 
b. Saunatilpasning Hans 
Gennemgået i aktionslisten 
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c. Grand Opening Sofie 
Grand Opening er flyttet til 3. november. SV har lavet et program, og en lille indkøbsseddel.  
Grand Opening skal laves som begivenhed i FB. 
SV tager sig af de fleste opgaver - uddelegerer resten, hvis det er nødvendigt. 
Deadline for tilmeldinger er den 1. november. 
Alle bestyrelsesmedlemmer møder senest kl 10. 

7. Fundraising Line 
LMA fortsætter kampen og undersøger de sidste. Der er pt. tilsagn om 4000 kroner fra hhv. Rønde 
Sparekasse, Menu og Otto Sørensen. 
LHN kontakter også fortsat, forventer vi. 
8. Indkomne idéer fra idékassen. Hans 
Ingen 
9. Eventuelt 

● Mail 
○ KSC og SV sender mail ud til medlemmer med følgende punkter: 

● Velkomst v. HM: Den 20. oktober udsættes til den 3. november, men 
saunaen er på vej 

● Åbningstider 
● Nøglebrikker - penge deponeres til senere brug. Vi fortsætter med at 

opkræve pengene for resten af året, hvorefter vi tager en beslutning. 
Vælger vi, at vi IKKE bruger brikkerne, betaler vi pengene tilbage.  

● Parkering uden for bommen 
● Nøgle kommer i nøgleboks med lås - ændres efter behov. Kode kommer i 

særskilt mail. Må ikke gives til andre end medlemmer. Ved misbrug 
inddrages medlemskab.  

● Sikkerhedsinstruktion - link 
● Samværsnormer - link 
● SMS tænding uden for åbningstid. Går du før timen er gået, slukker du den 

manuelt.  
● 3. november er der Grand Opening. Tilmeld dig begivenheden på vores FB - 

er du ikke på FB, kan du maile til info@nappedam-vinterbadere.dk. 
Deadline for tilmelding er den 1. november. 

 
● Vi er i dag 73 medlemmer. 
● Forsikringer: SV undersøger billigste forsikring af saunaen. 
● Betalingen af nøglebrikken er personlig. Vi fortsætter med at opkræve depositum for 

nøglebrik sæsonen ud, hvorefter vi vurderer, om vi skal have nøglebrik eller ej. Beslutter vi, 
at vi ikke vil have nøglebrik, betaler vi pengene tilbage. 
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