Referat

BESTYRELSESMØDE 4. OKTOBER 2017
Deltagere: Christian, Annette, Kresten og Rikke
Afbud: Camilla
Referent : Rikke
1. Godkende dagsorden
i. ok
2. Godkende referat fra seneste møde - vedhæftet.
i. ok
3. Nyhedsbrev – udkast medbringes med bl.a. følgende historier
● 500.000 kr. i budgetforliget facilitetsudvalget har haft møde med teknisk forvaltning – kort
herfra
● aktiviteter i den kommende sæson 1. søndag i november med sauna (Gert); 10/12 med sauna –
begge gange kl. 9; gluhwein.
o Christian kontakter Jomsborg mhp foreningsbesøg. AV betaler for evt. adgang. Pris og dato.
o Rikke kontakter Morgenrøden i Vejle mhp forhør om muligheder for besøg i fremtiden. Pris.
● reminder om kontingent  gør opmærksom på ændring af sæson jf introbrev (ret i introbrev)
Vedr. sæson/regnskabsår: de to kører adskilt. Regnskabsåret kører: 1/4-31/3 af hensyn til gf.
Sæsonen kører 1/9- 31/8 af hensyn til, hvad der føles mest naturligt for en vinterbadeklub (og
officiel vinterbadesæson)
4. Nyt fra Aktivitetsudvalg gang i mange gode aktiviteter blandt medlemmer og andre vinterbadere
–opfordring til at fortsætte
5. Nyt fra Facilitetsudvalg i kølvandet på budgetforlig med lovning om op til 500.000 kr til faciliteter
har der været møde med teknisk forvaltning (med til mødet var foruden AV, surfklubben og
CampingRene). Optimisme i forhold til at vi er kommet så stærkt på kommunens budget – lidt
pessimisme i forhold til, at kommunen snakker hehedsplan og mulig ændring af kystlinjen =
langtidshorisont. Vi har hele tiden været tilhængere af en helhedsplan. Men vi er også tilhængere af
en løsning for medlemmerne. Derfor – afhængigt af kommunens næste udspil i denne måned – er
en midlertidig sauna- og omklædningsløsning stadig i spil.
6. Nyt vedr. hjemme, nyhedsbrev? Nyhedsbrev udsendes efter tilbud fra Jomsborg (Rikke/Kresten)
7. Beslutning vedr. Logo tegninger af Julius, som Gert har fremsendt Vi får Julius til at komme med et
forslag til et logo baseret på vores anvisninger. Det samme får vi Niels til. Herefter laver vi en
afstemning blandt medlemmerne. Vi til både Julius og Niels for deres arbejde.(Christian og Rikke)
8. 8. Evt. Annette er alene på besvarelse af medlemsmailen. Beachflag koster i omegnen af 500,- (inkl.
transportaske og design/print).
.

