
NAPPEDAM VINTERBADERE 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 
 

 

02. marts 2019 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 02/03/2019.  

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

Referent: KSC 

 

Referat 

1. Velkomst ved HM  
2. Godkendelse af dagsorden 

Den fremsendte dagsorden blev godkendt. 
3. Formandens status 

a. Fondsansøgning: Der er givet tilsagn på 16000 kroner fra Friluftsrådet til 
omklædningsfaciliteter 

b. Hjertestarter: KSC opdaterer hjemmeside med info om hjertestarter v. bådelauget 
c. Tilbygning på saunaen: Vi vil bygge omklædningsfaciliteterne, så det kan anvendes som 

sauna. Det bliver i realiteten en forlængelse af den eksisterende sauna. Vi sætter gang i 
arbejdet. 

d. Gæstende grupper: Vi giver en stående tilladelse til at medbringe egne børn (og børn i 
nærmeste familie) i egen selvtænding. Andre under 18 skal fortsat bede om tilladelse. 

4. Statistik 
a. AB samler statistik, som fremlægges til generalforsamling, om besøgende i åbningstider o.l. 
b. Til dato har vi haft 103 månedsmedlemskaber. Det anser bestyrelsen som en succes. 
c. Vi er pt. 160 ordinære årsmedlemmer. 

5. Regnskab 2018 og budget 2019 
a. SV fremlagde regnskab for 2018, som det bliver fremlagt til generalforsamling. Bestyrelsen 

synes, at regnskabet ser rigtig godt ud. 
b. SV fremlagde budget for 2019. Bestyrelsen kom med input, og et par ændringer. Herefter 

blev det flotte budget godkendt.  
6. Dagsorden på generalforsamling 

a. Ingen indvendinger. 
7. Bestyrelsens beretning 
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a. HM fremlagde udkast. Enkelte tilføjelser kom på, og beretningen er klar til 
generalforsamlingen. 

8. Forslag til vedtægtsændringer 
a. Bestyrelsen gennemgik forslag, der er indkommet tre fra bestyrelsen/HM, og blev enige om 

anbefalingerne til generalforsamlingen. 
9. Øvrige indkomne forslag: 

a. Der er indkommet 4 forslag, to fra bestyrelsen (HM). Der er lavet anbefalinger til 
forslagene. 

10. Indkomne forslag fra idékassen til bestyrelsen 
a. Åbningstider lørdag morgen: Vi udvider åbningstiden med én time, så der nu er åbent kl. 7 - 

10 om lørdagen. 
b. Gæster fra andre vinterbadeklubber: Vi er ikke af en størrelse, hvor vi pt. kan håndtere det 

administrative i at tjekke medlemskab og sælge gæstebilletter. Men alle er velkommen til 
at købe et månedsmedlemskab til 100 kroner - eller komme med som gæst til 50 kr. 

c. Hængeparti: Stilletimer er endnu ikke indført. Vi indfører stilletimer den første time i 
åbningstiden mandag og fredag. KSC opdaterer hjemmeside, AB laver opslag i sauna 

d. Gavekort: KSC skal lave en skabelon til gavekort, som kan downloades via hjemmesiden.  
11.  Eventuelt 

a. SV og KSC kigger på mulighed for at oprette booking (privat/offentlig selvtænding) i 
conventus, så man skal tjekke om saunaen er ledig den vej igennem.  

  
 

 


