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2022 

Kl.: 1930 – 2030 

Sted Virtuelt på Teams. 

Mødeleder Hans Münter 

Referent Irene 

Tilmelding/afbud Til Hans Münter 

  

Emne 
Referat fra bestyrelsesmøde i Nappedam Vinterbadere 

1. Velkomst og 

godkendelse af 

dagsorden 

 

2. Formandens 

status 
Vi er dd. 273 medlemmer. 

Rengøringslisten: Hans laver en rengøringsliste og sender den ud senest den 15.12.  

3. Økonomi status 
Per redegørelse for den økonomiske situation. 

Som det ser ud nu, er der fin balance mellem strøm og økonomi 

 

Er der problem med sikringsgrupper ved jollehuset? – Jens snakker med Peter 

Storm, formanden for Bådelauget 

Hans har aftalt møde med bogholder ved Tommy Larsen, hvor også Per deltager. 

4. Emner til 

beslutning 

 

a. Ændring af gratis-princippet for den lille sauna.  

Åbningstider for den store sauna: 

Bestyrelsen enedes om at supplere åbningstimerne med 10, så der nu bliver 

åbent 38 timer om ugen. De 10 timer lægges i forbindelse med allerede 

oprettede åbningstimer, og alene i hverdagene. 

Åbningstider for den lille sauna: 

Vi fortsætter kører med gratis booking frem til nytår. Man må tage gæster med, 

hvis der er plads. 

Fra nytår overgår vi til brugerbetaling. Det vil koste 100 kr. at tænde saunaen, 
og man har fri mulighed for at medbringe gæster, gratis.  

 

Hans retter conventus til og sætter conventus op til betaling. 

b. Jule og nytårsarrangementerne 
Ingen julearrangement 

Irene køber ind til nytårskål 31 DEC 1200. 

c. Dato for bestyrelsesmiddag.24 FEB 23 på Koruplund. Bestyrelsesmødet ligger 

forud for en bestyrelsesmiddag. 
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2 [Dato] 
 

5. Emner til 

drøftelse 
I.a.b. 

6. Indkomne idéer 

fra idékassen. 
Se vedhæftede 

7. Næste møde 
Forslag: 24 FEB 2023, kl. 1730  

Hvis der er behov for møde før, kan Fransesca indkalde til møde. Hans holder sig 
orienteret om nyt idékassen, og fordeler eventuelle input til øvrige bestyrelse.. 

8. Eventuelt 
Vi skal have måtter ud ved trappen – Fransesca undersøger om Kajakklubben har 

måtter vi kan låne  

Deltagere: Nappedam Vinterbaderes bestyrelse og suppleant. 

 


