Referat fra bestyrelsesmøde i Vinterbaderforeningen Morgenrøden

Tid:

Mandag 22. november 2021 kl. 19.00-21.00

Sted:

Det Røde Hus, Tirsbæk Strand

Deltagere:

Paul Fabricius, Henrik Senius, Kirsten Spøer, Charlotte Juhl, Alis Rasmussen,
Karen Blok

GODKENDELSE
1.1.

Dagsorden godkendt

1.2.

Referat fra d. 25.10.21 - godkendt

ORIENTERING
2.1

Bilag

Beløb bevilget til arrangementer fra
genstartspuljen, søge om endnu en sauna til
suppearrangementet?:

Ansvarlig

Charlotte/Kirsten

Vi lader Charlotte og Kirsten afgøre om der skal
søges om en sauna mere og evt. andet til
arrangementet.
2.2

Vil gerne redegøre for tilmeldingsstatus og
økonomi



Paul

Info: Teknisk bøvl med nøglebrikker:

Teknisk problem med nøglebrikkerne –
problemet skyldes at kommunen har
fået nyt
system – problemet er blevet løst.
Reglen siger at man kun kan få en ny nøglebrik
hvis man afleverer den gamle.
2.3

Der er nu en venteliste på ca. 170 personer.
Hvordan udnyttes det bedst?:
Der er en venteliste på 170 personer – Karen
kontakter kommunen snarest ang. det indsendte
forslag om brug af Det røde hus.
Vi har flere ideer –

2.4

Info: Teknisk bøvl med nøglebrikker:

Paul

Nøglebrik aflæser undersøges – til brug i kiosken
ved uddeling af diverse.
BESLUTNING
3.1

Opgaver ved kommende arrangementer

Karen/alle

Hvad gør vi med ”lygetefolks” situationen?:
Vi prøver at efterlyse flere lygtefolk via nyhedsbrev.
Henrik tager sig af Vildmarksbad – han overvejer
flere tiltag omkring arrangementet.
Suppearrangementet – vi har 5 der hjælper.
Charlotte og Kirsten undersøger mere omkring
3.2

Valg af ny sekretær Charlotte og Kirsten vil gerne
dele sekretærfunktionen

Karen

4.

Evt.
- Vores opgaver i bestyrelsen i forhold til
medlemmerne:

Karen

Vi er behjælpelige og imødekommende i det omfang
vi kan.

-Det røde hus:
Se under 2.3
- opsummering på ”projekter” vi følger:
Vi følger med i projektet i Hejlsminde
- DGI artikel:
Vi er blevet kontaktet af en journalist der vil skrive
om vinterbadning i DGI bladet.
Vi har modtaget en forespørgsel fra DGI ang. vores
lyrik.
Stor ros fra medlemmerne omkring åbningen fra kl.
5.00

Referat skrevet af Kirsten Spøer og godkendt af Karen Blok

Alle

