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Referat fra Bestyrelsesmøde #3, 15 NOV 2021 

 

1. Velkomst og 

godkendelse af 

dagsorden 

Formanden bød velkommen til sæsonens første egentlige bestyrelsesmøde. 

Foreningen har allerede 281 medlemmer. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Formandens status a. Kæmpe tak til Jens og Per for alt det praktiske arbejde de har udført i 

forbindelse med at ombygge saunaen. Også en stor tak til øvrige 

bestyrelsesmedlemmer med deres indsats for at sæsonstarten er blevet den 

succes, den er. 
b. Hvor endte referatet fra Generalforsamlingen og det konstituerende møde? 

Jens tjekker og sender til Hans. 

c. Det er købt et kabel til erstatning for det defekte el-kabel. 

d. Der er kommet invitationer til vinterbadefestival i Skagen og Thyborøn, som 
Hans lægger link til på Facebook. 

e. Der har været mange henvendelser om åbningstider, som vi behandler 

under pkt. 4. 

f. Corona-situationen tilsiger ikke, at vi skal være mere restriktive, end vi 
allerede er. Vi holder os orienteret. 

g. Hjemmesiden er rettet til. Bl.a. er bookingproceduren og samværsnormer 

rettet.   

h. Justeringer i Conventus, så dubletter er sammenkædet.  

3. Økonomi status a. Kassereren gennemgik regnskabet og holdt dette op mod budgettet. 

Vi har budgetteret med et mindre underskud denne sæson. Dette 

sammenholdt med det faktum, at el-priserne stiger, indebar, at bestyrelsen 

enedes om, at formanden skriver til Jomsborg og anmoder om, at vi kan 
udskyde tilbagebetaling til 2028.  

b. Der var enighed om, at vi udskyder beslutning om, hvorvidt stigende el-

priser skal indarbejdes i 2022 budgettet, til vi har mere viden om 

strømforbrug.  

4. Emner til 

beslutning 

 

a. Justering af åbningstiderne, med virkning fra mandag d. 22. 11.  

Irene retter til 16. nov. 

Der indføres nye åbningstider midt på dagen: kl 10 – 13 mandag, onsdag, 

samt aftentimer tirsdag 19 – 20 og torsdag 19 -20.  
I stedet fjernes 9- 10 torsdag og 15-16: tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. 

Der indføres Stilletimer: mandag 17- 18, onsdag 16 -17, søndag 18 - 19 

b. Regelsæt for Selvtænding. 

Det tilføjes (på hjemmesiden og i instruksen), at man ikke kan have børn 
med i Selvtænding. Familieåbent har vi 1- lørdag i måneden. 

Bestyrelsen tilkendte sig selv muligheden for at foretage gratis 

Selvtænding. Indbetalingerne refunderes efter kassererens anvisning 

c. Irene havde udarbejdet oplæg til et regelsæt for vores FB-gruppe. Dette 
blev principgodkendt, men skal reduceres til max. 500 tegn (grænsen i FB).  

5. Emner til drøftelse a. Format, tid og sted for bestyrelsens julemiddag. Denne afvikles i f.m. 

kommende bestyrelsesmøde 21. januar kl 18 hos Hans (kort møde fra 18 -

19).  
b. Hvilke arrangementer, skal vi afholde i denne sæson? 

- Fuldmånebadning 19 DEC 2021  

- Nytårskur 31 DEC 2021 

- forårsjævndøgnsdyp 20 MAR 2022 kl. 16.33.  
c. Omklædningsfaciliteter uden for saunaen.  

Per og Jens planlægger en udbygning til ca. det dobbelte.  

d. Bestyrelsens udmeldinger: Samværsnormer rettet til. 

6. Indkomne idéer fra 
idékassen. 

Der var indkommet i alt 10 forslag i idékassen, grupperet som følger: 
a. Åbningstider i løbet af dagen. 

Disse er justeret jf. ovenfor pkt. 4.a. 

b. Antal personer i saunaen. 

Bestyrelsen fastholder, at der er plads til 10 personer i den store sauna og 
6 personer i den lille. 
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c. Mindfulness og saunagus. 

Bestyrelsen er enige om, at saunaernes størrelse og indretning ikke egner 
sig til saunagus.  

Der må gerne afvikles organiseret Mindfulness i Selvtænd-saunaen, når 

dette sker på en ikke kommerciel/forretningsmæssig måde. 

d. Kursus i Førstehjælp for foreningens medlemmer. 
Hvis et medlem vil arrangere et kursus i Førstehjælp for medlemmerne, vil 

bestyrelsen støtte dette med på aftalt måde. 

e. Betalt rengøring. 

Bestyrelsen fastholder, at der er tale om en forening, hvor alle 
medlemmer bidrager til fælleskabet.  

For hovedparten er dette bidrag alene anvendelsen af vores dejlige sauna 

og øvrige faciliteter. For en mindre gruppe er dette tillige at bidrage med 

rengøring ca. én gang hvert tredje år. For nogle ganske få er det at drifte 
foreningen og sikre, at alle faciliteter har den ønskede standard, og 

udvikles i takt med behovet. 

At købe sig til rengøringen er derfor ikke en option. 

7. Næste møde 21 JAN 2022, kl. 1800 – 1900, efterfulgt af bestyrelsens julemiddag. 

8. Eventuelt Per fremviste en 10 års jubilæumsbog fra en vinterbadeforening ved Horsens. 
Denne kunne være inspiration til en lignende jubilæumsbog for vores 

forening. 
Deltagere: Nappedam Vinterbaderes bestyrelse og suppleant. 

 


