
Referat 26.09.2022

Bestyrelses/opsamlingsmøde

Sted: Hos Kitty 18.30-20.30

Til stede: Niels Erik, Anne Mette K, Kitty, Anja, Britt (suppleant), Birgitte, Morten og Signe

Fraværende: Anne-Mette Z (suppleant)

● Valg af referent

○ Signe

● Godkende dagsorden og evt optagelse af yderligere punkter

○ dagsorden er godkendt med tilføjelse af punkt om økonomi og

lukning af FB

● Økonomi

○ 220 har betalt kontingent pt

○ frist for indbetaling 1. oktober 2022

● Styr på praktikken omkring saunavogn,

○ leveringstidspunkt, praktik vedr afhentning af saunavogn

■ vi forventer levering om en uges tid, vi har et stort ønske om

at kunne melde det præcise tidspunkt på søndag

■ vi mangler fortsat en chauffør med stort kørekort, og en bil

der må trække 2 tons (kassevogn eller pickup) → Morten

lægger et opslag op på FB ang. hjælp til transport

■ Kitty tager “forbudtningsbånd” med til at spærre af et par

dage før

■ Morten sørger for prøveplader

■ Strøm er klar, vi skal give besked 2 dage forinden. Der

opsættes separat boks til at programmere tider med simpelt

tænd/sluk-ur mv.

■ Morten koordinerer det hele

■ forsikring er tegnet på 120.000 kr uden løst indbo

(håndklæder og koste mv) - bliver en form for forsikring af



mandskabsvogn for brand, tyveri, hærværk mv. Det bliver

ved Alm. Brand.

○ åbningstider, kan vi tillade os at holde saunaen åbent grundet

energibesparelser? reducerede åbningstider eller helt lukket?

■ Niels Erik har undersøgt logbogen, som viser

● de fleste besøg var mellem kl 7.10-11 og igen om

eftermiddagen 16-18, men ikke ret mange om

aftenen

■ brev fra kommunen med opfordring til at spare på energien

og at alle kommunale saunaer bliver lukket

■ sidste år var der mulighed for at tilgå saunavognen hele

tiden og man tændte selv

■ i år forsøger vi til en begyndelse med begrænset åbningstid

jf. energikrisen (samfundssind og foreningens økonomi), vi

evaluerer efter 4 uger i forhold til pris for brug, udmeldinger

fra myndigheder og energiselskaber

■ forslag til åbningstider:

● hverdage: ti+on+to kl 7-10 og 16-19

● weekender: kl 7-10 + kl 16-19

● det giver i alt 12 +18 timer = 30 timer pr uge á 10

personer dvs. 300 personer pr. uge

● vi udsætter gus indtil efter første evaluering

● vi håber at saunavognen er klar allerede fra uge 42

● vi skriver ud at vi evaluerer efter 4 uger, og at venlige

ønsker om tider kan sendes til bestyrelsen som vi

forsøge at imødekomme og at evalueringen ikke kun

omhandler åbningstiden men også vil tage energipris

mv med i betragtning for at passe på foreningen

midler + evt. krav fra myndigheder

● i vognen placeres en bog/form for kalender som skal

anvendes som logbog + vi udarbejder en

logbogsopskrift. Kitty sørger for dette + en lamineret

seddel med opningstider

○ rengøring, film på ruden mv.



■ vi foreslår, at det bliver mandag

■ alle brugere opfordres til at gøre rent efter sig med kost mv.

Birgitte opdaterer disse saunaregler fra drev

■ Birgitte har et stykke film til ruden

○ afskærmning for vind under vognen evt gummimåtter eller

lignende. Det tager vi stilling til, når vognen er landet.

● Status på print af folder - Birgitte har printet foldere

○ Birgitte har printet

○ mht. klokkeslæt er det opdateret

○ den interne version er der ikke sat tovholder på alle aktiviteter

endnu

● Praktik på selve åbningsdagen 2/10-22

○ aktivitetsudvalget har styr på det - der tages kaffe med og

deltagere skal selv tage en kaffekop med

● Status og plan for logo

○ Anjas kollega er usikker på om hun er i stand til at udarbejde en

stregtegning som kan anvendes til print

○ Signe skal dernæst spørge sin tidligere kollega om hun (Frida) er i

stand til at udarbejde en stregtegning til efterfølgende grafisk

arbejde

○ Birgitte har desuden fundet en vinterbadeklub, som har et logo i

akvarel (Isfuglene)

● Tjek på Insero (2-3 måneders behandlingstid)

○ Birgitte orienterer om at Insero har nogle tillægsspørgsmål bla. om

afskrivning ved evt. efterfølgende salg mv., muligheden for at

vognen stilles til rådighed for andre brugere end medlemmer

○ i forhold til at den midlertidig saunavogn skal være åben for andre:

Vi er ikke afvisende overfor bla. bla.

○ Signe skal udarbejde et udkast til et svar. Spørgsmålene ligger i en

mail. Birgitte sender mailen til Signe

● Status og plan for hjemmeside

○ Britt har talt med hjemmefronten:

■ vi skal have et tillægsmodul til brugerkonti bla med kalender

og mulighed for registrering af betaling



■ et shopmodul som kan bruges til salg af fx saunagus, og det

er også muligt med mobiopay

■ Britt har et forslag til et modul som kan anvendes

○ Niels Erik har ikke modtaget svar fra medlemmer som stiller sig til

rådighed til hjemmeside-assistance

○ Konklusion om hjemmeside: Vi erkender hermed, at vi ikke som

bestyrelse eller forening ikke pt. magter at opdatere hjemmesiden

med ovennævnte ekstra modul og vi vil derfor opsøge, hvordan vi

kan finde hjælp til installering af disse moduler, som Britt fundet.

■ Anja og Britt undersøgere og melder tilbage på vores

messenger-tråd

■ når vi kommer til selve mødet omkring hjemmeside vil Kitty

gerne være med

● Huestatus

○ Kitty har bestilt og de ligger nu ved AB-broderi, hvor vi har penge

tilgode, men prisen er steget en lille lidt

○ Kitty er overbevist om at vi modtager de nye huer inden på søndag

○ tilsammen skønner vi at have ca 35 huer liggende lige nu

● Opsamling på tilmeldingsmuligheder til ex arrangementer

○ Birgitte har forhørt sig hos Tierbæk om hvor de håndtere

tilmeldinger. Svaret var via FB som vi gjorde det sidste sæson,

selvom det er lidt bøvlet og at Kitty skal omkring Niels Erik løbende

for at afklare betaling mv.

○ Kitty tager mobilvagten igen indtil vi har styr på shopmodulet i hus

● Drøftelse af om FB skal lukkes

○ Kitty skal danne et opslag som at vinterbadeklubben er afsender af

○ opslaget skal handle om at FB fremover bliver et lukket forum kun

for medlemmer fra den 15. oktober og at for at blive medlem skal

betale et kontingent inde 1. oktober

● Dato til næste møde i okt eller november. Punkter dertil:

○ Morten og Signe fremlægger plan for fondssøgning

○ hjemmeside status og drøftelse med ekstern (Thomas eller anden)

○ drøftelse af medlemsstop



Næste møde torsdag den 17. november kl. 18.30-20.30 hos Anja


