
Referat

Bestyrelsesmøde 25.11.21

Sted: hos Anja 19.00-21.00

● Valg af referent

○ Signe er valgt til referent

● Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter

○ punkt ind om nye huer, punkt indsættes ind efter punktet om

medlemsstop

● Gennemlæsning og godkendelse af sidste bestyrelsesmødes referat

○ referat fra mødet i september godkendes hermed

● Nyt om medlemmer

○ kl. 16.30 var vi 377 medlemmer

○ forventet medlemstilgang på 200, og med 500 kr i tilskud pr.

nettotilgang pr. medlem

○ det er især efter november at der er kommet et boost i

medlemstilgangen

● nyt om foreningens økonomi

○ 158.000 kr pr. i går, derfor mangler seneste nye medlemmer

○ der er regninger for arrangementet med pølser

● GDPR - godkendelse af ajourført privatlivspolitik

○ kontaktperson bliver formanden

○ privatlivspolitikken godkendes hermed

○ alle underskriver

● Forretningsorden - godkende.

○ forretningsorden godkendes og underskrives

○ følgende roller fordele:

■ formand : Birgitte

■ kasserer : Niels Erik

■ kontaktperson for medlemmer: Niels Erik



■ post kasseansvarlig: Niels Erik

■ referent: Signe

■ webmaster: Birgitte

■ FB ansvarlig:  Birgitte og Kitty i samarbejde (Birgitte vil prøve

at få Kitty opsat som administrator også)

○ punkter der skal medtages i forretningsorden under dagsorden:

- nyt fra aktivitetsudvalg

- nyt fra facilitetsudvalg

- punktet i forretningsorden hedder: gennemlæsning af

referat. Evt tilføje godkendelse

- → de er indarbejdet

○ der er 3 punkter, som skal med i vedtægterne ved næste

generalforsamling

● Underskrevet referat GF - er det klar?

○ det er nu endelig i orden

● Status fra møde med kommune 4/11-21

○ kommunen er i gang med at udarbejde lokalplanen og det

forventes at være færdigt om ca 12 mdr.

○ kommunen er pro og der er stor politisk bevågenhed

○ efter lokalplanen er godkendt skal kystdirektoratet godkende

dispensation til at bygge

○ kommunen har flere gange lagt op til at det er klubberne der skal

komme med et udspil til hvordan drift mv. skal komme til at foregå

○ der er et fint samarbejde med surfklubben, fx kan

vinterbadeklubben få lidt plads i deres container, hvis der er

behov. De er ca. 40-50 medlemmer

● mobilsauna - status, herunder duft, rengøring, andet?

○ der er fortsat udfordringer med at døren binder → der har været

en håndværker forbi og kommunen sender ikke en ud igen

○ der er hul i taget, det regner ind

○ → måske skal hele vognen byttes pga. taget

○ → Birgitte afventer svar fra kommunen om hvorvidt klubben selv

må gøre noget med med dels håndtaget, dels døren



○ Rengøring: der rengøres 3 gange/uge á 350 kr. pr. gang af Gedved

Rengøring. Det virker til at være pænt og tilstrækkeligt, og måske

for meget. Men vi venter med at justere, til vi har haft perioder

med dårligt vejr

○ Der sættes et stykke klæbefolie i bunden af vinduet, så man ikke

kan se “sparegrise”

○ Det fungerer fint mht. booking, vise hensyn og skabe flow og at

brugere skriver sig i bogen

○ Dufte og gus: til sauna regler tilføjes, at hvis man bruger

olier/dufte, skal man lufte godt ud og at man naturligvis skal huske

at spørge deltagere den dag om de kan tåle det. Niels Erik tilpasser

reglerne

● Diskussion af hvorvidt vores fb-gruppe skal laves til en lukket gruppe -

fordele/ulemper

○ pga. sauna-aktiviteter kan det være en fordel at have en lukket FB

gruppe

○ ved tilmeldinger til aktiviteter/arrangementer er det kun for

medlemmer af klubben og ikke kun en bruger af FB gruppen - det

er en opgave for aktivitetsudvalget.

■ Kitty kan være meget tydelig ved annoncering af aktiviteter

at skrive i overskriften at tilbuddet er kun for medlemmer af

vinterbadeklubben

■ Kitty holder øje med om der er tilmeldte, som ikke er

medlemmer af vinterbadeklubben

○ alle kan holde øje med tonen på FB-siden

○ det er en fordel, at FB er åben i forhold at hente nye medlemmer

● fast velkomstidspunkt i forhold til nye/interesserede vinterbadere - skal

det sættes i system?

○ der er forskel på at være nyt medlem og ny vinterbader

○ i velkomst bladet skriver Niels Erik, at hvis man er ny vinterbader

at man kan melde sig, og så arrangerer vi en tid til introduktion,

men ingen har henvendt sig endnu

○ derudover skriver vi at der altid er nogle at mødes med lørdag og

søndag kl. 8



○ vi vil afprøve at holde intro-tid til nye. vi skal være 2 fra

bestyrelsen. en gang om måneden. det skal være søndag kl. 10

○ vagtplanen

■ søn 09.01: Birgitte og Anja

■ søn 06.02: Kitty og Signe

■ søn 06.03: Anja og Birgitte

● medlemsstop

○ besluttet at vi fortsat lukker alle ansøgere ind

○ pga. at der er så mange medlemmer vil aktivitetsudvalget holde et

møde om at have mere end én tovholder pr. arrangement, da der

kan komme en del flere

● huer

○ vi har ca. 25 stk tilbage og der er reserveret ca. 10-12 allerede

○ der skal købes flere huer, bl.a. til erstatning, hvis medlemmer

mister en hue. Der skal formentlig være en brugerbetaling

○ sidste gang købte vi ca. 300 stk og totalt endte en hue med en stk

pris på ca. 60 kr.

○ denne gang bestiller Kitty 150 stk, men undersøger inden bestilling

om prisen kan være den samme, men selvom prisen er større skal

der købes alligevel. Niels Erik sender kvittering på broderi til Kitty

● Information til medlemmer herunder mail, fb og hjemmeside

○ nyhedsbrev  nov/dec - hvad skal det indeholde

■ glædelig jul

■ dejligt med så meget liv på stranden

■ pølsemix det gik galt, vi påtager os ansvaret…
■ tilgangen af medlemmer

■ måske noget nyt om firmaaftale med Surf og Ski

■ lidt om sauna status, vi ved godt at vi har en skrue løs, og

om de nye regler med duft/olier

■ leverance udfordringer med huer, de er på vej

■ om mødet med kommunen, men ikke noget om

forventninger til hvornår

■ nytårsarrangement

● Firmaaftaler



Surf og Ski

○ vi ønsker fortsat at have et samarbejde med Surf og Ski

○ vi kan anbefale at medlemmer kan købe udstyr ved Surf og Ski

○ vi ønsker ikke som klub at stå for salg af udstyr, hverken fra Surf og

Ski eller andre pga. ansvar

○ vi fjerner tilbuddet fra tilbudsbrevet, idet vi har opsagt selve den

gamle aftale

○ hvis Surf og Ski ønsker at deltage ved vores arrangementer og

sælge slagtilbud eller anvende vores FB til slagtilbud stille vi os til

rådighed

○ som klub ser vi en fordel i at have en lokal leverandør som kender

til vores behov og som vi derfor kan henvise til

principper ved firmaaftaler:

○ det skal være relateret til at vinterbade eller et direkte sponsorat

● ny mødedato

○ torsdage

● Evt - gaver, opbevaring af håndklæder på broen

○ bestyrelsen giver ikke gaver

○ det må være som det er; et privat initiativ og derfor kan det opstå

at nogle bliver forbigået/forlegne og andre bliver spurgt og kan

føle sig presset

○ arrangementer udformet at medlemmer på eget initiativ skal

bestyrelsen ikke dække udgifter til fx gus, i så tilfælde opfordrer

bestyrelsen at arrangøren selv opkræve betaling

○ når aktivitetsudvalget arrangere noget kan det være efter først til

mølle og med egenbetaling

○ aktivitetsudvalget vil prøve at arrangere nogle gus-dage/aftener fx

lør+søn+tirs+ons, hvor man kan tilmelde sig (først til mølle) og evt.

med begrænsning til at deltage i ét gus og så går pladsen videre til

den næste og det kan så være 3-6 gus pr. gang.


