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08. januar  2019 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 08/01/2019  

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

Referent: Kenneth Sletten Christensen 

 

Referat 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
3. Formandens status 

a. Saunaen er velbesøgt! I gennemsnit 10 personer pr. gang vi har åbent + dem, der har glemt 
at skrive sig på. 

b. Saunaen tilstand er visse steder lidt opmærksomhedskrævende. HM har kontakt med 
leverandøren. 

c. El-forbrug: Forbruget er højt - vi holder øje med det. 
4. Erfaringer indtil nu 

a. Saunaen er lidt for kold. Vi skruer op til 80 grader. 
b. Vi skal have en form for læ til omklædning. Indtil da må man klæde om på toiletterne v. 

kajakklubben, hvis man ikke vil klæde om udenfor. Der må IKKE klædes om i det lille 
vindfang. HM laver en opfordring på FB  til vores medlemmer om, at der gerne må laves en 
afdækning. 

c. Skridsikre måtter. Vi har lånt dem ved kajakklubben - dem flytter vi over på broen.  
d. Trappen mellem SF-stenene og træbroen er for smal på det midterste trin. HM kigger en en 

rampe e.l. løsning. 
e. En masse gode erfaringer :) Medlemmerne er rigtig gode til at bidrage, skrive sig på 

arbejdsopgaver osv. Der er hyggelig snak (til tider lidt høj, men positiv stemning).  
f. Husk jeres ejendele 
g. Der kan med fordel blive lavet et lille gelænder ved trappen ved døren ind til saunaen. 

Nogle frivillige? 
5. Udvalgsarbejde 

a. Daglig drift og vedligehold 
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i. Vi skal have et vedligeholdelsesudvalg, der har dag-til-dag-ansvaret for vedligehold 
og drift af saunaen, fx når der lige springer en sikring e.l.. Vicevært-udvalg.  HM står 
for at koordinere.  

b. Arrangementer 
i. Der er en rigtig positiv og skøn tendens til, at der bliver afholdt arrangementer i 

foreningen af medlemmerne. Det skal de fortsætte med! Arrangementer skal for så 
vidt muligt afholdes uden for åbningstiden - som selvtænding. Er der 
arrangementer i åbningstiden, skal bestyrelsen give tilladelse først.  

6.  Økonomi 
a. Status (Sofie) - SV gav en fin status 
b. Budget 2019 - Budgettet er lavet flot, økonomien ser ok ud til uforudsete udgifter e.l. Det 

er godkendt og klar til generalforsamlingen.  
c. Strategi (Hans) 

i. Ved stor medlemstilgang er strategien at udvide kapacitet frem for at begrænse 
tilgangen.  

ii. Vi ser på måske at bygge en lille sauna på den nuværende omklædningsplatform.  
7. Foreningens strategi 
8. Generalforsamlingen (fastsat til 19 MAR) 

a. Dagsorden er givet i vedtægter 
b. Vi skal have fundet en dirigent. HM kontakter Jens fra Hornslet.  
c. Genopstillinger: Der er to på valg: LMA er på valg, SV (kasserer) er på valg. 
d. Forslag til vedtægtsændringer: Skal formuleres og udsendes seneste 3 uger før, altså den 

26. februar 2019. Alle kigger vedtægter igennem.  
e. Det skal være lidt hyggeligt: Vi synger Thøgers sang, vi spørger Niels om han vil tage guitar 

med, vi er vært ved lidt kaffe, the og måske en kage.  
9. Indkomne idéer fra idékassen (der er ikke indkommet ideer) 
10. Eventuelt 

a. Vi besluttede os for et logo, som minder meget om det nuværende, men som kan anvendes 
til grafisk produktion.  

b. Næste møde er lørdag den 2. marts kl 10. 
 
 

 


