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 Referat fra bestyrelsesmøde 26 APR 2021 1900 - 2100 

Mødedato og tid 26 APR 2021 Kl.: 1900 - 2100 

Sted Virtuelt 

Mødeleder Hans Münter 

Referent Francesca 

Afbud Anette Bentsen 

  

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Formandens status 

• Mandag den 3. maj 19:00 – 20:00 er der dialogmøde med bådelauget om sæsonen, der gik.  

• Nibe vinterbader vil bruge vores hjemmeside som inspiration. Booking system syntes de er 
supergodt. Så ros fra dem. De har modtaget fondsmidler fra Mærsk til at lave klubhuset til 

bådlauget inklusive sauna på havnen i Nibe, 500.000 kr. 

3. Økonomi status 

• Budget var ikke lagt på hjemmesiden. Dette sker efterfølgende.  

• Der er budgetteret med 40.000 kr. til strøm, hvilket bliver betydeligt mindre denne sæson, 

godt halvdelen. 

• Udgift til sauna-fri vinterbadning var ca. 4.500 kr. 

• 110.000 på saldo, kun strøm og afdrag til Jomsborg udestår. 

• 232 medlemmer 

4. Emner til beslutning 

• Holder afslutnings arrangement.   

o 9. Maj. 14:00. Anette og Francesca arrangerer lidt let: Kaffe og snack/kage. 

o Hans sender mail til medlemmer. 

• Trække saunaen ned, få trappen ud, får ryddet op. 

o Hverdagsaften inden 15 MAJ trækkes saunaen på plads. Per adskiller palle-trappen og 

fjerner læsejl.  
Hans aktion: baserede på Per’s klarmelding, melder Hans flyttedato ud.   

o Trappen fjernelse Søndag 09 MAJ efter afslutningsarrangementet.  

• Per og Francesca kikke på evt. rengøring af saunaen. 

5. Emner til drøftelse 

a. Effekten af tilbud til medlemmer;   

Medlemmerne har været glade. Placeringen af læsejlene i næste sæson overvejes. Enten som 

nu, eller ved saunaen.   

b. Kompensation for manglende sauna i denne sæson?   
Bestyrelsen enedes om ikke at foretage en kompensation. 
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c. Modernisering af saunaen ; 

• Bestyrelsen enedes om, at Hans indhenter tilbud på en professional ovn og 
styringssystem. 

• Omklædningsrummet konverteres til en mindre sauna, hvori den nuværende saunaovn 

genbruges. Denne lille sauna anvendes til selvtænd med op til 6 personer. Selvtænding 

af den store sauna annulleres derfor. 

• Hjulsystemer; 4 hjørne hjul for at sænke saunaen lidt mere.  Kraftigere hjul.  Stille den 

direkte ned.  Hvor tungt bliver det? Undervognsystem for at gør det nemmere til at 

flytte. 

d. Dialogmødet med bådlauget. Pers hustru Line bager kage til mødet d. 3 maj. Og Per tager den 
til mødet. Bådelauget havde tilsendt Hans et antal emner til drøftelsen.  

e. Månedsmedlemmer i fremtiden? 

• Bestyrelsen enedes om at afvikle denne medlemsform idet den næste ikke blev anvendt i 

2020/2021. 

 Prisen for selvtænd af den kommende mindre sauna fastholdes på 50 kr. 

Det bliver gratis at medtage op til 5 gæster. Gæster kun i den lille sauna. 

(Tager den op til generalforsamling).  

 Nye trappe – design. Hans har udarbejdet forslag til en integreret trappe i bådebroen, så 
vinterbaderne kan undgå at skulle opsætte og nedtage den nuværende tunge 

metaltrappe, ligesom havnens øvrige brugere kan bruge trappen til at bade fra om 

sommeren. 

6. Indkomne idéer fra idékassen. 

Ingen forslag 

7. Næste møde 

Mandag d. 7. Kl. 18:30 på havnen.  

Emner: Hvordan gik afslutning, hvornår gør vi hvad ved saunaen osv. 

8. Eventuelt 

I.a.b. 

 

 


