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Referat af bestyrelsesmøde den 26.04.2022 kl. 20-21:30 afholdt i Klubhuset 

Deltagere: Else Frydensberg, Claus Corneliussen, David Trier Frederiksen, Lisbet Elkjær, Susanne 

Lindholt og Jørgen Balling Rasmussen.  Referent: JBR  

Dagsordenspunkt Referat 

1. Opgavefordeling vedr. med-
lemsansvarlig og opgaver 
ifm. medlemsadministra-
tion. Opfølgning på sidste 
mødes beslutning. 

David og Lisbeth mødes med Jens den 12. maj om medlems-
administration, mhp. 1) flere kan håndtere disse opgaver, 2) 
aflastning af Jens som medlemsansvarlig. Desuden sigtes på 
ændring af foreningens mailadresse og på sigt et nyt med-
lemsadministrationssystem. Emnet tages op igen på næste 
møde.  

2. Opfølgning på generalfor-
samling. Forslag og punkter 
til prioritering og håndte-
ring 
Bilag:  
Sauna v Claus.  
Øvrige forslag v Else 
 

Drøftelse af følgende forslag fra generalforsamling: 
1. ”Kapacitetsproblem på broen – forslag om en trappe 

mere mod nord ved siden af den eksisterende trappe, så 
flere kan komme i og op af vandet samtidig.” 
Beslutning: Tages op med kommunen på kommende 
møde.  

2. ”Montering af lys på broen under vandet. Muligheder og 
omkostninger undersøges.”  
Beslutning: Muligheder undersøges, fordele og ulemper 
vurderes. Tages op igen på møde efter sommerferien. Jør-
gen undersøger.  

3. ”Ny belægning på broen”.  
Beslutning: Søm fra tidligere belægning er fjernet, broen 
er sikker. Ingen grund til at lægge ny belægning før vi 
nærmer os vintersæsonen. Lisbeth afklarer muligheder. 

4. ”Flisebelægning langs østsiden af huset.”  
Beslutning: Er tidligere bragt op over for kommunen. Ikke 
muligt. Sådan er det fortsat.  

5. ”Afskærmning af udendørs varmepumpe.” 
Beslutning: Else kontakter kommunen mhp. at rødmalet 
afskærmning monteres.  

6. ”Ændring af vedtægterne, så det er muligt at tage en ven 
med”. 
Beslutning: Uanset om det kræver ændring af vedtægter 
eller ej er beslutningen, at vi ikke har adgang for gæster, 
jf. dagsordenens pkt. 3. 

7. ”Forslag om at fjerne bænk på broen og ønske om at be-
vare bænken af hensyn til folk, der har dårlig balance”. 
Beslutning: Mulighed for evt. ændringer drøftes på møde 
med kommunen. 

 
Forslag og ideer vedrørende sauna og ny tilbygning: 



2 
 

Beslutning: I næste Nyhedsbrev redegøres for følgende gen-
nemførte ændringer: 
1. Håndtag monteret i sauna, så det er lettere at komme op 

og ned fra øverste bænk  
2. Timeglas er indkøbt og monteret 
3. Lille ur placeret i vindueskarm i omklædningsrum 
4. Ekstra bænk placeret i saunaen ved døren  
5. Brugervejledning til sauna er i proces i kommunen. Ekstra 

skilt til vores egne retningslinjer er bestilt 
6. Forslag om måtteservice bringes op på møde med kom-

munen. Indtil videre skifter vi måtterne efter behov. 
7. Der er lagt yderligere trædemåtter i saunaen 
8. Der er indkøbt rengøringsartikler. Findes på toilettet.  
9. Spand og øse til vand på saunaovn er indkøbt  
10. Regler for saunabrug er under udarbejdelse og hænges 

op i ens look med sauna brugsvejledning 
11. Der er monteret flere knager til tøj i fælleshusets om-

klædning 
12. Saunagus forberedes med forventet start til efteråret. 

Der forhandles om uddannelse af 6-8 gusmestre. 
13. Saunaen er åben for brug til udgangen af maj og igen fra 

september. Det henstilles, at saunaen ikke benyttes i juni, 
juli og aug.  
 

Vi gør os fortsat erfaringer, følger brugen af huset og facilite-
terne og vender tilbage til evt. behov for yderligere initiati-
ver. Følgende yderligere ideer/forslag blev berørt: 

• Forslag om at sænke bænkene eller etablere trin: 
Næppe forsvarligt eller realistisk, men bænke kunne med 
fordel have været på 3 niveauer fra starten. Vigtigt, at en 
evt. ny løsning er stabil og ikke hindrer grundig rengøring. 

• Forslag om hegn om saunaovn: Kræver i givet fald speciel 
konstruktion for at være forsvarligt; vil ikke pynte; hin-
drer flytning af ovn. 

• Forslag om skohylde og vaskebaljer uden for klubhus eller 
under bænkene: Vil ikke pynte, skal flyttes ind og ud af 
hensyn til naboer. Indendørs skohylde kan overvejes. 

• Ønske om stikkontakt ved spejlet: Kontakt findes bagved, 
og der er flere i det fælles klubhus. 

• Ønske om kridttavle til beskeder ved sauna: Vil ikke 
pynte. Facebookgruppen kan bruges.  

• Forslag om sæbe automater ved bruserne: Overvejes.  

• Ønske om temperatur og fugtighedsmåler inde i saunaen: 
Overvejes. Temperatur kan dog ses på panelet udenfor. 

• Forslag om drikkevandsfontæne: Der er vand i hanerne.  
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• Forslag om etablering af intern dør mellem de to huse: 
Næppe realistisk. 

3. Gæsters adgang til klubhus. 
Drøftes med henblik på klar 
udmelding - i forlængelse af 
tidligere udmelding på Fa-
cebook, generalforsamling 
og drøftelsen på sidste be-
styrelsesmøde.  

Hensynet til det stærkt øgede medlemstal, de mange på ven-
teliste, begrænset kapacitet i omklædning, sauna og på 
broen, begrænset adgang til klubhusafsnit fælles med Vand-
skiklubben samt fortsat behov for erfaringer med brug af til-
bygning danner grundlag for følgende beslutning: 
Adgang til klubhus, herunder omklædning og sauna, er forbe-
holdt klubbens medlemmer, og det er således ikke tilladt at 
medtage gæster. Dog kan medlemmer af andre vinterbader-
klubber undtagelsesvist få adgang efter aftale med et med-
lem af bestyrelsen. 

4. Guidelines for god adfærd i 
og brug af sauna.  
Bilag: Forslag v Claus   

Drøftelse af udsendt bilag med udkast til god stil i sauna. 
Claus og Lisbeth justerer på baggrund af kommentarerne. Et 
af punkterne i udkastet (ikke efterlade personlige ejendele) 
samt aflåsning af klubhuset vedrører ikke saunaen, men vil 
naturligt kunne indgå i husregler. Målet er, at vi når frem til 2 
”regelsæt”:  saunaregler og husregler. Et evt. 3. kan overve-
jes: Sikkerhedsregler. 
 
Nyt udkast rundsendes til næste møde. 

5. Økonomisk status David redegjorde for økonomisk status.  

6. Opfølgning på indvielse af 
tilbygning – evt. hængepar-
tier med kommunen 

Stor tilfredshed med indvielsen. Ingen hængepartier. 

7. Opfølgning på drøftelse 
med Mathias om samar-
bejde med Vandskiklubben  

Else kontakter Mathias fra NVK om udkast til fælles henven-
delse til kommunen.  

8. Status på aktuelle opgaver- 
herunder rengøring, Havne-
dag, klubbens fødselsdag, 
mm 

 

Rengøring: Else har talt med rengøringsmanden, som oply-
ser, at han gør rent i saunaen. Folk går ud, når han kommer. 
Grete gøres opmærksom på, at der samler sig skidt mellem 
tremmerne i saunaen, hvilket kræver ekstra opmærksomhed.  
 
Havnedag: Ragnhild er ansvarlig. I det væsentligste samme 
koncept som tidligere.  
 
Husgruppe: Else deltager i møde 6/5 og oplyser, at der ikke 
umiddelbart laves måtteentreprise, men gerne købe nye. En 
evt. måtteordning tages op på møde med kommunen. 
  
Fødselsdag: Fejres som regel hvert år den 26. maj med lag-
kage mv. Else taler med morgengruppen på højen om inte-
resse i denne gruppe for evt. at arrangere. Hvis ikke inte-
resse, så spring vi over i år under indtryk af de mange andre 
arrangementer.  
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Husgruppe: Else giver navne til Susanne mhp. ny seddel. 
 
Blåserne: Sættes op lørdag den 30. april af Erik og Claus. 
 
Gusmesteruddannelse: Claus kommer med forslag til næste 
møde. Det overvejede kursus forventes afholdt 4/9. Pris: 
6.900 kr.  

 
9. Optag af nye medlemmer Der satses på optag af nye medlemmer fra ventelisten i sep-

tember. Vi afventer færdiggørelse af retningslinjer for god 
saunaadfærd, husorden og velkomstbrev med oplysninger 
om klubben, trængselstidspunkter, god adfærd, bofællesska-
bet med Vandskiklubben mv. Naturligt med velkomstmøde 
med information om brug af sauna og andre praktiske for-
hold samt for at sikre formidling af klubbens værdier mv.  

Der bliver ikke tale om forskellige medlemskaber. 
Velkomstbrev: Ideer op på næste møde. 

10. Næste møde 31/5 2022 kl. 20-21:30, evt. 22 i Klubhuset 

11. Eventuelt Ikke noget 

 

 

 
 

 


