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1. april 2019 

 

Bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere den 1. april 2019, fra kl. 19:30 til ca. 22:10. 

Til stede:  Hans Neergaard Münter (HM), Sofie Vistoft (SV), Henrik Bugtrup Henneberg (HBH), Anders 

Bonde (AWB),  Francesca Bahr (FB) og Per Plaugborg (PB). 

Referent:  AWB 

Referat 

1. Velkomst: 

HM bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Francesca Bahr og Henrik Bugtrup 

Henneberg samt ny suppleant Per Plaugborg.  

HM, SV og AWB gav herefter en kort historisk gennemgang af foreningens og bestyrelsens virke for 

de nye bestyrelsesmedlemmer. 

2. Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen konstituere sig umiddelbart efter Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen genvalgte HM som formand, da kontinuitet og stabilitet er vigtig for medlemmerne i så 

ung en forening, samt muligheden af at drage fordel af de indhøstede erfaringer. Af samme grund 

fortsætter SV som kasserer og AWB som næstformand. FB blev valgt som sekretær.  

Bestyrelsen er hermed konstitueret som følger: 

Formand: Hans Neergaard Münter (HM) 

Næstformand: Anders Winther Bonde (AWB) 

Kasserer: Sofie Vistoft (SV) 

Sekretær: Francesca Bahr (FB) 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Bugtrup Henneberg (HBH) 

Suppleant: Per Plaugborg (PB) 

4. Formandens status: 

HM orienterede om følgende emner: 

• 30 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Antallet måtte gerne have været højere, 

men var omtrent som forventet, ikke mindst i lyset af at der var en del andre ’konkurrerende’ 

arrangementer samme aften. 

• Der var enighed i bestyrelsen om at Jens Winter gjorde et fremragende arbejde som dirigent.  

• Kenneth Sletten Christensen og HM har tilkendegivet, at de vil hjælpe den nye sekretær i gang 

med driften af hjemmesiden og Face Book-siden. 
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• HM, der var nomineret, og SV deltog i Syddjurs kommunes vel gennemførte Syddjurs Awards-

arrangementet i Rønde Idrætscenter. HM var oppe mod hård konkurrence, og prisen gik til en 

teatergruppe, som med rette yder en velgørende indsats. 

• Garantisag på saunaen: Den litauiske saunafabrikant erstatter den eksisterende skæve indre 

dør med en glasdør, og har bedt os indhente tilbud fra en lokal tømrer vedr. udbedring af 

spalten ved panoramaruden. PB tager kontakt med tømrer H.K. Bach & Søn.  

• Omklædningsrum: De 16.000,- i støtte fra Friluftsrådet benyttes til udbygning af saunaen med 

omklædningsrum med det forlængede tværsnit af saunaen. HM har bestilt identiske 

materialer ved saunaleverandøren, inkl. en ekstra glasdør så der bliver ens glasdøre i begge 

sider af forrummet mellem saunaen og omklædningsrummet. Afventer 

forsendelsesoplysninger fra den litauiske leverandør. 

HGH og Christian Mortensen har tilbudt at hjælpe. 

Omklædningsrumsforlængelsen vil på sigt kunne udbygges til en ekstra ’lillesauna’ med vindue 

mod slotsruinen. 

• Afslutningsarrangement: Tove Pihlkjer har tilbudt at stå for arrangementet sammen med Aase 

Bolvig og Annette Bentsen. Arrangementet afvikles som følger: 

o Tidspunkt: Lørdag 27/4 kl. 12:00 

o Saunaen vil være kontinuerligt tændt i løbet af dagen. 

o Oprettes som begivenhed på Facebook. 

o Budget: 35,- til forplejning pr. deltager; erfaringer fra Lindas nytårsarrangement 

indhentes (Tove ønskede op til 50,- pr. deltager, men mindre kan nok gøre det) . 

NB!! Saunaen vil herefter ikke blive tændt mere denne sæson. 

5. Aktionslisten: 

Bestyrelsen drøftede arbejdsopgaver frem til sæsonstart i efteråret. Følgende opgaver er foreløbigt 

defineret. Dertil vil komme opgaver, der dukker op undervejs. 

1. Samle SF-sten (er gjort) og oprydde når saunavogn er fjernet:  

Bestyrelsesopgave med hjælp fra frivillige blandt medlemmerne. 

2. Sæsonafslutning: 

Se ovenfor 

3. Sommerklargøring af sauna:  

Bestyrelsesopgave samt frivillige blandt medlemmerne, herunder Line Møller Andersen. 

Dette skal gennemføres i perioden 28 APR til 05 MAJ. 

4. Sommeropbevaring af saunavogn:  

HM undersøger flg. muligheder: 

a. På havnen i Nappedam 

b. I en hal på Landbrugsskolen 

c. På Kolågård ved Egens Havhuse 

d. Ved campingvognsopbevaring ved Vrinners 

e. Andre muligheder 
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5. Flytte sauna til sommerophold:  

Bestyrelsesopgave med hjælp fra frivillige blandt medlemmerne.  

Udføres weekenden 4-5 maj. Forinden flytter HM stenpaller der står i vejen. 

6. Færdiggørelse af standplads:  

Dette bliver sommerens største opgave for medlemmerne. 

Førstkommende weekends annoncerede begivenhed er aflyst, da resterende arbejde på 

færdiggørelse af standpladsen bedst udføres når saunaen er væk. Færdiggørelsen indebærer 

primært udvidelse af flisearealet mod øst så der ikke bliver så trangt (farligt!) ved indgangen til 

saunaen samt glatte rampen ud så vognen kan trækkes op til standpladsen fremover. 

7. Trække et kraftigere elkabel mellem Jolleafdeling og sauna: 

Elektriker kontaktes vedr. installation i tavle ved Jolleafdeling. Hjælp fra HBH. 

8. Kodelås med armbånd:  

Christian Mortensen har givet tilsagn om at hjælpe. Kan forhåbentlig benyttes med Conventus 

og kan give os præcis brugsstatistik. 

9. Forlængelse af saunavognen. 

Materialer til udvidelse af saunavognen er bestilt. Når vognen kommer i sommerhi skal der 

bruges et par weekends til at udvide vognen med det ekstra rum til omklædning. 

Christian Mortensen samt Henrik ?? har givet tilsagn om hjælp til HM. 

10. Klargøring af standplads og opsætning af sauna ved sæsonstart:  

Bestyrelsesopgave med hjælp fra frivillige blandt medlemmerne. 

11. Sæsonåbning:  

Lørdag 5. oktober 2019.  

Til organisering og udførelse af dette arrangement har følgende meldt sig: Camilla Bang, Naja 

Kristensen, Marianne Bidstrup Mortensen, Marianne Ring og Francesca Bahr. 

Følg med på vores Facebook side angående program og detaljerne. 

Udover ovenstående specialopgaver, er der de løbende opgaver primært i sæsonen. De to 

væsentligste er: 

12. Rengøring af saunaen: 

Lise Henneberg har påtaget sig ansvaret for at koordinere rengøring af vognen. Dette gør hun 

rigtig godt – systemet virker og saunaen holdes hele tiden ren og ordentlig. 

13. Pedelhold:  

Der er mange småting, der generer medlemmerne i løbet af sæsonen. Derfor har bestyrelsen 

besluttet at nedsætte et Pedelhold, som kan rykke ud og foretage disse småreparationer, inden 

de bliver til problemer. 

Niels Ruge, der bor tæt på har udtrykt vilje til at påtage sig ”opkaldspedelrollen”. AWB 

kontakter Niels desangående. Kan Niels ikke hjælpe kan der så ringes til, i rækkefølge, Per 

Plaugborg (41 42 51 75); Anders Bonde (24 20 85 02 eller 86 37 00 73); Francesca Bahr (40 25 

55 38); Henrik Bugtrup Henneberg (53 37 99 40). 

6. Emner til drøftelsen mellem bestyrelserne i Nappedam Bådelaug og Nappedam Vinterbadere: 

De to bestyrelser mødes 06 MAJ i klubhuset i Nappedam. Vinterbaderne afvikler vores næste 

bestyrelsesmøde sammesteds umiddelbart efter det fælles møde. Vinterbaderne vil orientere om 

og bringe følgende emner til drøftelse:  
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1. Orientering om foreningens overordnede planer for sommerperioden: 

- Færdiggørelse af standpladsen  

- Kraftigere kabel fra Jolleafdelingen til saunaen  

- Mulighederne for at etablere en omklædningsfacilitet ved saunavognen 

2. Drøftelse af foreningens ønsker: 

- Mulighed for sommeropbevaring af saunaen på havnen. 

7. Indkomne idéer fra idékassen: 

1. Input fra Kenneth Sletten Christensen:  

Tilmeld foreningen til Syddjurs’s Operation Strandvask: Dette kan give en betaling på op til 

10.000,- til foreningens kasse.  

Beslutning: 

Foreningen har meddelt Syddjurs kommune, at vi gerne deltager. 

2. Input fra Lise Dres:  

Sikre at sauna er varm hele åbningstiden, i særdeleshed onsdag aften.  

Beslutning: 

Bestyrelsen vedtog at ovnen fremover vil være tændt indtil 30 -45 minutter før lukketid på de 

faste åbningstider, evt. undtagen lørdag eftermiddag da denne synes ret tyndt besat. 

3. Input fra Lise Dres:  

Opslagstavle på gavl så vi kan koordinere med relevante netværk på Djursland.  

Beslutning: 

En opslagstavle bag glasrude vil blive installeret til næste sæson. 

8. Eventuelt: 

• Mange medlemmer har udtrykt frustration over manglende varme sidst i åbningstiden. På 

baggrund af dette, samt under hensyntagen til strømforbruget, besluttede bestyrelsen (HM) at 

undersøge muligheden for ”trappelyskontaktarrangement”.  

Dette vil muliggøre tidsstyret tænding af ovn som hidtil, så den er varm til det faste 

åbningstidspunkt. Herefter holdes ovnen tændt ved et tryk på en knap i saunaen hver halve 

time. Dette sikrer, at saunaen altid er tilstrækkelig varm i hele åbningstiden, samt at den ikke er 

tændt når der ikke er brugere til stede i den faste åbningstid. 

• SV undersøger, om medlemmerne kan tilmelde sig PBS-betaling i Conventus. Opfordring til 

fornyelse af medlemsskaber vil ske ved ”tæppebombning” med e-mails, på hjemmesiden og på 

Facebook i god tid før den nye sæson begynder. 

• SV undersøger mulighed for at oprette egentlige medlemsnumre i Conventus. Dette er et afleds 

behov fra ønsket om at installere en elektronisk kodelås med nøglebrik. 

• Der arbejdes på (HM og SV) at forenkle selvtændingsproceduren (bl.a. med automatisk 

slukning) med tilhørende betaling. Hensigten er at gøre det muligt at selvtænde via 

hjemmesiden, med betaling med Dankort også, samt via Conventus’ kalenderfunktion at vise 

aktuelle tændinger på hjemmesiden. Bestyrelsen bemyndigede SV til at købe assistance ved 

Conventus for ca. 2.000,- for disse funktioner. 

• Det vil blive indskærpet i adfærdsnormerne, at hvis man sveder kraftigt eller sidder meget 

længe på samme plads i saunaen, så man nærmest efterlader en ”sø” af sved, så skal man 

enten sidde på flere håndklæder eller skifte til et tørt håndklæde ofte.  

• PB har fået lovning fra Landbrugsskolen på frø etc. til tilsåning af mole og standplads. 
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• Næste bestyrelsesmøder: Efter mødet med Bådelauget 6/5 og derefter 17/6 kl. 19:30. 

 

Møde afsluttet kl. ca. 22:10. 


