07.01.2021

Referat af bestyrelsesmøde
Mødedato og tid
Sted

07.01.2021 Kl.: 19-20
Zoom

Mødeleder

Hans Münter
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Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Formandens
statusorientering
2. Økonomiske status

Saunaen er pt. lukket pga Covid-19.
Pt. er vi 235 medlemmer
De medlemmer der tilmeldte sig i december måned, blev tilbudt
tilbagebetaling af kontingent, det har nogen få medlemmer
benyttet sig af.
På kontoen står 139.713 kr., deraf skal der betales 20.000 for
standplads + x antal kroner for strøm til bådlauget, afdrag på
lånet hos Jomsborg, lidt småudgifter i Stark, til abonnementer,
renter i banken m.m. Når disse er betalt, vil der være mellem
90.000 og 100.000 kr. på kontoen.

3. Status ved
saunaen

Vi er stadig en vinterbadeklub, bare uden sauna. En del
medlemmer bader stadig dagligt ved broen.
Francesca køber måtter til broen.
Der indkøbes et skab, hvori der til fri afbenyttelse, for de der
bader, vil være:
El-kedel, dunk til vand, kaffe, te, cacao, coffee creamer, sukker,
soup in a cup mm.
Budget ca. 1.500-2.000 kr.
Per og Annette har fordelt indkøb af dette.
Håndsprit sættes ud/op ved trappen og skabet.
For at holde saunaen fugt- og skimmelfri vil Francesca sætte
saunaens timer, så den en gang om ugen starter og varmer op 4
timer.

4. Fremtiden

Hvordan åbner vi igen? Det kommer selvfølgelig an på situationen
til den tid, men pt. tænker vi at starte op igen med booking
systemet, hvor 4 bader/ benytter saunaen ad gangen.
45 min. badning – 15 min. til omklædning og omskiftning.
Forslag:
Markering af siddepladser i saunaen.
Kun 2 bookinger pr medlem ad gangen.

5. Eventuelt

Vores logo-sten er meget utydelig, Per vil prøve om stenolie kan
have en effekt og fremhæve logoet bedre.
Hjemmesiden nærlæses, og vi giver Hans besked hvis vi synes der
er noget der skal ændres, er irrelevant mm.
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