
 

 

BS-møde Nappedam vinterbadere d. 09. november 2022 

Deltog: Hans, Per, Jens Francesca og Irene.  

Velkommen 

1. El-forbruget 
1800 kwh -5.000 kr. Vi forventer at holde budgettet. 
 

2. Booking situationen 
Her har Per og jeg selv lavet lidt statistik, som vi kan dele 

Bookingen af både stor og lille sauna virker nu – man kan booke to gange 
236 medlemmer 

Vi åbner den store sauna torsdag morgen fra 6 -7 og søndag aften fra 16 – 
21 Irene opretter dem i conventus og Hans retter hjemmesiden og Jens 
tilpasser strømmen.   

Ved nedbrud sender enten Per, Hans eller Irene mail ud om at saunaen ikke 
virker og ny mail når det virker igen 

3. Rengøringslisten 
Hans skriver i nyhedsbrev at man kan melde sig frivilligt til rengøring frem til 
jul til Hans. Og Hans laver en liste til efter jul. 

4. Nøglebrikker Til Nyhedsbrev- defekte brikker afleves med tydelig markering 
af navn og telefonnummer i postkassen på klubhuset. Peter aflever 
opdaterede brikker i en kasse i saunen. Irene retter hjemmesiden.  

5. Stemningen i saunaen - set fra jer, der er brugeres side. 
6. arrangementer: opfordring til at lave vintersolhverv-, advent-, 

julearrangementer med nyhedsbrev. Udgifter op til 250 kr refunderes. 
Bestyrelsen laver nytårsarrangement 
Bestyrelsesmiddag 24. februar hos Hans 

7. Evt. 
Francsca laver opslag om hvordan man bliver medlem  
Kasserskifte forventes at træde i kraft i morgen 
Hans spørger Tommy revision om han kan overtage bogholderopgaven 

8. Irene indkalder til nyt BS-møde start december 

Indhold til nyhedsbrev:  

236 medlemmer  

Opfordring til at man ikke booker den lille, når den store er tændt. Vi åbner 
den store sauna torsdag morgen fra 6 -7 og søndag aften fra 20 – 21 



 

Rengøringslisten 
Hans skriver i nyhedsbrev at man kan melde sig frivilligt til rengøring frem til 
jul til Hans. Og Hans laver en liste til efter jul. 

Defekte brikker afleveres med tydelig markering af navn og telefonnummer i 
postkassen på klubhuset. Peter aflever opdaterede brikker i en kasse i 
saunen. 

opfordring til at lave vintersolhverv-, advent-, julearrangementer. Udgifter op 
til 250 kr. Refunderes.  

 
 


	Indhold til nyhedsbrev:

