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Mødedato og tid 27 NOV 2020 Kl.: 17:30 

Sted Egens. 

Mødeleder Hans Münter 

Referent Annette Bentsen 

Afbud Francesca Bahn 

  

Emne Referat fra bestyrelsesmøde 

Dagsorden 1. Velkomst 

 

HM bød velkommen til det sidste bestyrelsesmøde 

i 2020, som markeres med en hyggelig middag. 

Mange forespørgsler de sidste 14 dage med 

betjening af saunaen. 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

3. Formandens status 

 

Der har ikke været andet end mindre krusninger 

på overfladen siden seneste bestyrelsesmøde 05 
NOV.  

Belægningen for NOV stemmer nogenlunde 

overens med de reviderede åbningstider, men der 

er behov for småjusteringer. 

4. Økonomi status 

 

Vi er for nærværende 219 medlemmer, og 18 

månedsbader. 

Pr. er der ca. 231.000 kr. på kontoen, og der 

udestår ikke de store udgifter i den nærmeste 
fremtid. 

5. Emner til beslutning 

a. Nogle få booker de attraktive 

tider. 

b. Håndtering af medlemmer, der 
udebliver fra booking. 

c. Reduceret betaling af 

medlemskab.  

d. Justering af åbningstiderne. 
+MAN 14, +ONS 13 OG 14, 

+FRE 14 og +SØN 07. 

 

 

a. Belægningsanalysen har afklaret, at der er en 

lille gruppe medlemmer, der står for booking af 

hovedparten af de attraktive tider. 
Det har vist sig muligt at booke mange og 

lange tider p.g.a. en fejl i på bookingportalen 

Denne fejl er nu rettet. 

b. Mange tilbagemeldinger fortæller, at 
medlemmer udebliver fra bookede tider, hvilket 

ikke er acceptabelt med de strenge 

begrænsninger, vi har for antal badende i 

saunaen. 
Bestyrelsen vil se tiden an og opfordrer folk til 

at skrive i facebook gruppen, dels hvis de må 

annullere en tid, dels hvis de gentagne gange 

oplever udeblevne badende. 

c. Skal et medlem, der har været månedsbader 

have reduktion af ordinært medlemskab? 
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Efter bestyrelsesmødet havde bestyrelsen en hyggelig juleafslutning, hvor mange oplevelser fra bl.a. 
vinterbadningens glæder blev vendt. 

Bestyrelsen enedes om at betragte den første 

måned som prøvemåned, og den betaling 
fratrækkes, hvis man herefter tilmelder sig fuld 

medlemskab. 

d. Selvtændingerne en time før og efter alm 

åbning er godt benyttet. 
Drøftelsen indebærer, at vi ikke ændrer på 

åbningstider for nuværende. 

Bestyrelsen besluttede imidlertid at give 

medlemmerne en julegave:  

I december måned er  

OFFENTLIG selvtænding gratis,  

 

PRIVAT selvtænding koster som hidtil 50 kr. + 50 

kr. pr. gæst. 

6. Indkomne idéer fra idékassen. 

a. Procedurer for Tænd/Sluk. 

b. Differentieret 
Selvtændingspriser 

c. Op til 6 i saunaen ad gangen. 

d. Rengøring 

e. Åbningstider. 
f. Kan der sættes et ur ind i 

saunaen 

a. Er taget hånd om i forbindelse med gratis 

selvtænd i december 

b. = a 

c. Ser vi på når smittetrykket falder. 

d. Rengøringen fortsætter uændret ifølge det  

aftalte på generalforsamlingen 

e. Er der taget hånd om med de gratis 

selvtændingstimer 

f. Ja, det sættes i værk 

7. Næste møde 

En gang i januar. 

Fredag den 29/1-21 hos Hans 

8. Eventuelt 

 

Brug af sauna: du kan være i sauna fra klokken 

hel til klokken hel, omklædning kan foretages før 

og efter badetid, og er ikke et problem, da det 
oftest vil foregå udenfor, da der kun må være en 

person i omklædningsrummet, medmindre du er i 

familie. 

Frivilligmiddagen er ikke glemt, blot udsat pga 
corona. Deltagerne vil høre nærmere når corona 

er overstået. 

Deltagere: Nappedam Vinterbaderes bestyrelse og suppleant. 


