Emne:

Bestyrelsesmøde 4.12.2021

Sted/Tid:

Badehuset – kl. 10:30

Deltagere:

Frank, Bente, Lisbeth, Ghita og Carsten.

Dagsorden:
1. Seneste mødereferat (15.10.21) – godkendtes.
2. Coronasitua onen - Aktuelt har myndighederne ikke udsendt restrik oner, der regulerer brugen af
badehuset. I badelaugsbestyrelsen holder vi øje med myndighedernes udmeldinger, og vi har meldt
ud l medlemmerne, at de skal være opmærksomme på smi efaren, når de bader og bruger
badehuset.
3. Aktuel økonomioversigt/forbrugskontrol – Blev gennemgået af Carsten, der pegede på, at nok
forventes merudgi er på godt 40.000 kr., men de blev mere end opvejet af forventede
merindtægter på godt 80.000kr. Badelaugets økonomi må es betegnes som lfredss llende.
En særlig opgørelse vedr. saunagus viste, at der på lidt længere sigt regnes med, at udgi erne vil
blive mere end dækket af indtægterne.
4. Medlemsstatus/venteliste - Pt. har vi 510 medlemmer og 45 på venteliste. Badelaugsbestyrelsens
indtryk var, at bortset fra i weekenden var det forholdsvis få, der brugte badehuset og saunaen. Der
var på denne baggrund enighed om forsig gt at øge medlemstallet med 15 nu og - hvis erfaringerne
lsiger det - måske senere udvide ydereligere.
5. Ibrugtagnings lladelse – Frank havde den 3. december 2021 omsider modtaget kommunens
ibrugtagnings lladelse for badehuset. Kommunen forbeholdt sig dog muligheden for senere at
foretage en s kprøvekontrol af, om be ngelserne for lladelsen var overholdt.
6. Saunasitua onen - Med hjælp af Asbjørn Rossau (medlem af badelauget) var der nu i saunaovnens
bagvedliggende styringssystem indkodet, at ovnen er slukket hver dag i dsrummet kl. 11-14. Da
styringssystemet kun kan have én pause i døgnet, satser vi på, at det almindelige systems
na esænkning vil være lstrækkeligt l at sikre slukningen om na en, idet badehuset nu er a åst
hver dag i dsrummet kl. 22-5:30. Hvis det viser ikke at være lfældet, må vi få monteret yderligere
et ur.
Saunaens bænke er blevet mere og mere snavsede. Frank a aler med maleren, at bænkene slibes
og behandles med en særlig slags voks/olie.
7. Saunagus - status/mail fra Karen Vinding – Ghita og Frank var enige, om at saunagusen var en
succés.
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Saunagus-koordinatoren, Karen Vinding, havde i en mail af 26. november 2021 fremsat en række
idéer og ønsker. Badelaugsbestyrelsen beslu ede at imødekomme ønsket om at gusmestrene
a older gra s jule-gus den 20. december 2021 kl. 17-19 for alle medlemmer, og at gusmestrene
indkøber for op l 500 kr. julegodter mm. l arrangementet (udlæggene godtgøres mod a evering
af kvi eringer l kassereren).
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Badelaugsbestyrelsen orienterer medlemmerne om arrangementet via mail og Facebook.
Umiddelbart kunne ingen af bestyrelsesmedlemmerne deltage i jule-gusen.
Gusmestrenes ønske om - foruden de to nuværende ugentlige gus - at a olde yderligere et
morgen-gus blev ikke imødekommet. Derimod blev ønsket om køb af 1 regnvejrsøse, 1 vi e og 1
spand imødekommet.
8.

Forslag om regler for fodtøj/mail fra Anders Michaelsen - Anders Michaelsen havde i mail af 22.
november 2021 foreslået, at der i badehusets omklædningsrum blev afsat en zone uden sko.
Skoene skulle anbringes lige l højre og venstre for indgangen l omklædningsrummet.
Badelaugsbestyrelsen godkendte, at Frank indkøber plas kbakker l formålet.

9. Nytårskur - Under forudsætning af at corona-restrik onerne ikke ville s lle sig i vejen, beslu ede
badelaugsbestyrelsen at a olde nytårskur for medlemmerne lørdag den 1. januar 2022 kl. 10.
Frank sørger for drikkevarer, Bente for chokolader eller kranskager og Ghita for drikkeglas.
Ingen saunagus i forbindelse med nytårskuren.
10. Julefrokost - a oldes for badelaugsbestyrelsen lørdag den 18. december 2021 kl. 12:30 på
Sundbusserne. Badelaugets revisor inviteres.
11. Nyt projekt - Badelaugsbestyrelsen drø ede et projekt, som kunne skabe mulighed for at rykke
badebroen nærmere badehuset. Byggeudvalget arbejder videre med sagen.
12. Eventuelt
Badelaugsbestyrelsen godkendte, at der sker en udvidelse af metalpladerne på åden under
nedgangsrampen. Frank, Ste en og Ove tager sig af opgaven.
Badelaugsmedlem Line e Frydenlund har lbudt at gennemføre et førstehjælpskursus for
interesserede. Badelaugsbestyrelsen siger ja tak og a aler nærmere med Line e.
De bare områder på åden ved indgangspar et bør i større omfang afdækkes med gummimå er.
På næste bestyrelsesmøde skal drø es en evt. anska else af en hjertestarter.
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5.12.2021/Carsten Søndergaard.

