
Referat 17.11.22

Bestyrelsesmøde

Sted: Hos Anja 18.30-20.30

Fraværende: Morten og Anne-Mette

● Valg af referent - Signe er valgt

● Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter - dagsorden

er godkendt uden yderligere punkter

● Nyt om medlemmer

○ 384 medlemmer, hvoraf mange er nye trods kontingent på 375 kr.

Niels Erik har talt med flere, som er på vej.

● Nyt om foreningens økonomi

○ 142.000 fra kontingenter

○ overskud på 52.000 kr

○ Niels har sendt breve til kommunen og Insero om udbetaling af

tilbud på hhv. 65.000 kr. fra facilitetspuljen og Insero på 30.000 kr.

○ det vil give ca. 300.000 ialt beholdning og hertil kommer regninger

for drift for saunavognen både på rengøring og el.

● Nyt fra aktivitetsudvalg

○ lille underskud fra måneskinsdyb. Det bliver måske lidt fordyret af

at der er mange tilmeldinger i sidste øjeblik

○ der kan ikke umiddelbart udarbejdet ekstranøgler, men vi er

anbefalet at finde en anden type lås, dvs. at der måske skal skiftes

cylinder eller skiftes til kodelås

○ Anja vil organisere, at bordet således at det bliver afkortet og

rundet

○ onlinemøde i december i aktivitetsudvalget i forhold til fordeling af

roller til forårets arrangementer

● Info fra ERFA møde VID den 26.10.22 vedr energiforbrug



○ Birgitte deltog

○ om energiforbrug ved saunaer i vinteren grundet energikrisen

○ mangel forskellige holdninger

■ nogle kører 100%, andre er nede på 40% åbning i forhold til

tidligere år

■ morgentider er måske dyrer ende opvarning om morgenen

■ der er ikke energimangel endnu

■ mange klubber har afholdt medlemsmøde om saunabrugen

i denne vinter

■ nogle synes at det er forkert både at opkræve kontingent og

betaling for saunabrug

■ nogle har betaling for på fx 50 kr for gæster, der ikke er

medlemmer, måske som første søndag i måneden. Når vi

har lukket FB for ikke-medlemmer, kunne en form for

gæsteordning være en måde at få nye involveret

■ accestechonology var et system, som andre klubber bruger

til medlemshåndtering

■ watts som app (på standeren for Husoddeven) således at

kan man følge strømforbruget

● Status for sauna

○ herunder åbningstider (forslag : åbningstider indtil kl 21 eller

senere , hele dage fremfor så mange dage, brugerbetaling)

○ forbrug

○ punktet udsættes idet vi ikke har nok datapunkter endnu, idet

saunaen ikke har været åbent 4 uger endnu

○ der har været en del forespørgsler på både flere åbningstider både

om morgenen og om aftenen

○ der er fodkoldt - vi overvejer at opsætte både skørter (som til

campingvogne eller som en form for gummimåtter) og måske

flamingo-isolering som klodser, der kan klistres op under bunden

○ Kitty har ikke købt læsejl endnu - afventer at vi komme i gang med

gus. Måske i orange.

● Plan for fondssøgning (Morten og Signe). Det er igangsat, men ikke

færdigt. Punktet udsættes til næste møde.



● Lokalplan status

○ processen for godkendelse af lokalplan mv. ved Kystdirektoratet

■ lokalplan er godkendt i maj 2022

■ der skal udarbejdes en detailplan med bl.a. målfaste skitser

som skal sendes med til Kystdirektoratet. Idet der er

anlægsstop ved kommunen kan der ikke tages af de afsatte

midler på 6 mio. kr. Kommune har derfor en anden konto,

hvorfra der kan hentes midler til disse tegninger/skifter mv.

Aqua Vitus og surferne er inviteret til møde ved kommunen

herom medio december herom. Birgitte og Niels Erik

deltager fra os

○ Lars Bo fra afdelingen Friluftsliv - arbejder på at få de forskellige

midlertidige faciliteter ved Husodde fx. slæbested, midlertidige læ

til omklædning mv som der tidligere har været skrevet om. Men

også disse elementer skal godkendes ved Kystdirektoratet.

● hjemmeside status - der har været sygdom, så punktet udsættes til

næste møde. Der er allerede forhold på hjemmesiden, som der skal

rettes bl.a. referater fra aktivitetsudvalget og mailadressen.

● drøftelse af medlemsstop

○ Birgitte har tallet 550 stk i hovedet

○ 550 stk er egentligt ikke ret mange i en kommune med mere end

90.000 borgere, men det er begrænsningen i faciliteter der sætter

grænsen

○ men intet er besluttet endnu - det er en afvejning af forskellige

forhold; alle medlemmer skal føle at de har gode forhold og

samtidig ønsker vi at være så åbne som mulig

Næste møder

- online til evaluering af sauna: man den 5. dec. kl. 19

- om åbningstiderne skal udvides eller reduceres på baggrund af

logbogen

- om åbningstider skal ændres (tidligere, senere) i forhold til

indkomne ønsker



- om åbningstider skal reduceres i forhold til om energiprisen er for

dyr eller der er mangel på energi i samfundet generelt

Næste ordinære møde: torsdag den 26. januar 2023, kl. 18.30. Hos Britt


