
NAPPEDAM VINTERBADERE 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
 

 

01. december 2018 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 01/12/2018  

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

Referent: KSC 

 

Referat 

1. Vinterbadning kl. 16:00 – 17:00 

a. Alle klarede strabadserne. 

2. Velkomst 

3. Godkendelse af dagsorden 

a. godkendt 

4. Formandens status 

a. Saunaen er sænket og stormsikret. 

b. Fredag (7/12) kommer der elektriker og sætter SMS-modul op, her 

kommer også fast styring af åbningstiderne. 

c. Selvtænding tager min. 2 timer, og ikke kun én. Det koster 50 kr i 

strøm.  

5. Økonomi og medlemssituationen 

a. Der er 128 ordinære medlemmer 

b. I november var der 15 måneds-medlemmer 

c. I december er der pt. 13 måneds-medlemmer 

d. Foreningens økonomi er nu stabiliseret, så der vil være et overskud 

også efter afregning af el og abonnement til bådelaug. 

e. P.g.a. et større elforbrug end forventet ved selv-tænd hæves prisen 

for selvtænd til 50 kr. pr. gang.  

 

   

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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6. Aktionslisten  

a. SV skal meddele HM antal ordinære medlemmer i starten af Januar. 

Antallet dannet grundlag for kontingentafregningen med Nappedam 

Bådelaug. 

b. KSC undersøger hvad det koster at lave forenings-mobilepay-løsning 

c. SV sender nyhedsbrev med ny kode 2. december 

d. AB skruer en pengekasse op i vindfanget. 

e. SV køber simkort til sms-tænding. 

f. Logo: KSC har fået udarbejdet et antal versioner af vores logo m.h.p. 

at kunne bruge det i grafisk sammenhænge. BST enedes om #6 i en 

lettere modificeret udgave.  

g. Når logo er på plads, går KSC videre med merchandise.  

i. Ex. kop, drikkedunk, håndklæde, saunahue, tøfler, 

lommelærke 

h. Torsdag den 6. december (pt) er der videooptagelse til Syddjurs 

Awards (HM annoncerer) 

7. Vigtige datoer 

a. Generalforsamlingen. Skal afholdes i 1. kvt. 2019 

i. Tirsdag den 19. marts kl. 1900 - 2200 i Nappedam Bådelaug 

b. Vintersolhverv. 21 DEC 2018 

i. Vi gør pt. ingenting pga. manglende tid i bestyrelsen. Vi 

tager event-tanken op igen næste år. 

c. Forårsjævndøgn. 20 MAR 2019 

i. Vi gør pt. ingenting pga. manglende tid i bestyrelsen. Vi 

tager event-tanken op igen næste år. 

8. Indkomne idéer fra idékassen. 

a. Medlemmerne har været aktive og der er indkommet mange forslag 

og mangt og meget i idekassen. Disse og de affødte beslutninger er 

listet her: 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Input vedrørende Beslutning 

Varmecirkulation 
  
  
Brandmænd 

Vi undersøger muligheden for at få en ventilator ind, som kan 
cirkulere luften. 
  
Forslagsstilleren er opfordret til at udarbejde et opslag. 

Gæsteregler ET MEDLEM KAN MEDTAGE ÉN VOKSEN GÆST I ALM. 
ÅBNINGSTID. MEDLEMMER HAR PRIORITET FREM FOR 
GÆSTER. 
ØNSKER ET MEDLEM AT MEDTAGE FLERE VOKSNE GÆSTER, 
SKER DETTE ALENE UDENFOR ORDINÆR ÅBNINGSTID VED 
SMS-TÆNDING. ER GÆSTERNE UNDER 18 ÅR SPØRGES 
BESTYRELSEN FORUD HERFOR. 
GÆSTEADGANG KOSTER 50 KR. PR GÆST. 

Åbningstiderne 3 timer i tidsrummet 1600 - 2100 alle eftermiddage/aftener.  
 
Saunaen har familieåbent hver lørdag eftermiddag (ikke kun 
den første i måneden som nu). Her må børn til og med 17 år 
benytte saunaen sammen med et voksent familiemedlem. 
Dette udelukker ikke øvrige medlemmer fra at vinterbade.  

Stilletimer Der indføres stilletime 2 gange om ugen af én times varighed i 
den alm. åbningstid.. Har man andre ønsker er det i selv-tænd. 

Bruser Dette er ikke muligt med de nuværende forhold. 

Belastningen af 
saunaen 

Længere og flere åbningstider indføres som aflastning af 
belægningen. 

Vores FB-gruppe. 
Åben eller lukket? 
Informationstype. 
  
Teenagers adgang til 
sauna. 
Jf. Vedtægterne skal 
man være 18+ for at 
blive medlem. 
BST har besluttet, at 
unge mellem 14 og 18 
ikke har adgang. 
  
Længere åbningstider 

Gruppen i fb er nu lukket. Men foreningens medlemmer skal 
tænke på, at fb gruppens 389 medlemmer ikke alle er 
medlemmer i foreningen. 
  
Se ovenfor under åbningstider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ovenfor 

 



 

Medlemskab som 
gavekort. 

Der vil ligge en skabelon til gavekort på hjemmesiden sammen 
med en instruks i, hvorledes man køber et gavekort. 

MobilePay. Vi arbejder på, at der etableres et foreningsnummer til 
mobilpay. 

Velkomst-mail. Ikke et problem længere 

Trappens udformning 
  
  
  
Vandkvaliteten 

Trappen er forlænget med en stige, og der har ikke været 
indsigelser eller problemer med denne løsning. 
Det er planen, at vi forlænger trappen med egentlige trin. 
  
Vandkvaliteten ligger udenfor vores muligheder at påvirke. 
Vores placering er et vilkår. 

Rengøringshjælp Aktivitetslisten er ophængt og bliver udfyldt efterhånden. 

Kalender i vindfanget 
 
FB-kommunikation 

Forefindes allerede 
  
Se ovenfor 

  

9. Eventuelt. 

a. Mange tak til Poul Henning Reids for pæresnaps til bestyrelsen. 

 

Bestyrelsesmødet sluttede med en velfortjent middag. 

 


