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Referat fra bestyrelsesmøde
Mødedato og tid

04.02.2021

Sted

Zoom

Mødeleder

Hans Münter

Referent

Annette

Deltagere

Hans, Anders, Per, Francesca, Annette

Emne

Bestyrelsesmøde

Dagsorden

1.

Velkomst

2.

Godkendelse af

Kl.: 19 – 20.30

Godkendt

dagsorden
3.

Formandens status

Hans har haft en længere drøftelse med Peter Storm, hvor et af
punkterne var om vi på sigt skulle arbejde på at bygge en permanent sauna på molen.
Resultatet af den drøftelse er, at PS anser, at en sådan løsning
vil stride mod den kultur, ånd og det miljø, der er på havnen.
Han mener hellere, at vi holder fast i vores nuværende sauna
hyggelige sauna, og sociale sammenhold.

4.

Økonomi status

a. Likviditet i forhold til budget
Der var mange tal, men konklusionen er at vores økonomi har
det godt.
Vi bruger jo ikke mange penge på strøm pt, bekymringen er
dog at temperaturstyringen på vores ovn ikke er optimal, det
betyder, at vi har for varm en sauna med for stort er strømforbrug til følge. Vi har denne sæson allerede brugt for godt
16.000 kr. strøm, hvilket skyldes vores øgede åbningstid og
mange selvtændinger.

b. Kommende udgifter
Saldo pt 113.465.
Vi har opbygget et lille overskud i forhold til budget.
Overvejelser om hvorvidt der skal investeres i en professionel
saunaovn, prisen for en sådan er 15-18.000, men i det lange
løb vil det måske vise sig at være en god investering
5.

Emner til beslut-

Skal vi have et medlemsloft?

ning

Pt. ser vi ikke et behov for at lave et medlemsloft.
Vi er stadig en ny forening, og med en udfordring som covid
19, kender vi endnu ikke behovet for vores klub.
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Det kan tages med som et punkt på den kommende Generalforsamling
6.

Emner til drøftelse

a. Badeklubbens berettigelse uden en sauna, hvis det
bliver fremtiden?

JA, vi fortsætter, og ser hvad fremtiden bringer.

b. Parkeringsforhold på/ved havnen
Rigtigt mange borgere har indset, at vinterbadning er en
sund og dejlig oplevelse, og det betyder, at der er stort
pres på vores tilbud med læhegn og trappen. Det har således vist sig, at hovedparten af P-problematikken kan tilskrives borgere, der IKKE er medlemmer i foreningen, men
som vinterbader alligevel.
Hans vil tage emnet op på den årlige drøftelse med bådelauget i foråret.
Bådelauget har ansvaret for havnen, salg af chip til bommen mm, så det må være dem, der skal udstikke eventuelle retningslinjer.

c. Tilbud til medlemmer (kaffe, te, suppe)
Ikke det store forbrug endnu, men medlemmerne tilkendegiver at de er meget glade for vores tiltag.
Der indkøbes engangskrus, og opsættes en skraldespand.
Annette tager sig af dette, giver besked til Hans når der er
gjort, så han kan informere medlemmerne.
7.

Indkomne idéer
fra idékassen.

a. Læsejl
Per køber to nye korte læsejl, sætter det op, og vi udsender endnu en information angående håndtering af disse.
Der sættes en krog på stolperne til tøj, der rykkes lidt
rundt så der bliver lidt mere plads.

b. Åbning af saunaen her og nu/bobler
Der er intet vi hellere ville end at åbne nu, MEN lovgivningen siger at det må vi IKKE, og det vil bestyrelsen respektere.

c. Sand i stedet for salt.
Vi har valgt at salte, da det jo forsvinder naturligt, hvorimod sand bliver liggende og vil blive et problem den dag vi
åbner saunaen igen.
8.

Næste møde

Torsdag den 25/2 kl 19-21

9.

Eventuelt

a. Rengøring
Vi har stadig en forpligtigelse til at gøre toiletter rene.
Francesca påtager sig denne opgave og siger hvis hun har
brug for hjælp.
b. Trappen
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2

Trappen er meget besværlig at sætte i vandet og at tage
op igen. Hans foreslår at vi får lavet en trappe der er integreret i badebroen, hvilket han vil drøfte det med formanden for bådelauget efter at have lavet en tegning til os. Vi
afventer og ser hvad der sker. Aftalen er foreløbig at vi vil
byde ind med arbejdskraft, hvis det bliver en realitet.
c.

Booking af saunaen.
Vi mener at bookingsystemet er kommet for at blive, også
når situationen normaliseres.

d. Bestyrelsens hjemmearbejde
Til næste møde skal bestyrelsen gøre sig overvejelser angående:
a.

Hvordan lukker vi op,

b. hvor mange skal vil være i saunaen,
Deltagere:

c. hvor mange bookinger ad gangen osv
Nappedam Vinterbaderes bestyrelse og suppleant.
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