
                Bestyrelsesmøde i Badeklubben Året Rundt 
 
                                    4. oktober 2022 kl. 16.15 
 
Tilstede:  Jette Anker-Møller, Alex Boll, Hanne Bovbjerg, Anny Frantzen og Conni 
Boll Christensen 
Afbud: Karin Tøfting Andersen 
  
 

1. Indledende bemærkninger 
Ingen 
 

2. Opsamling fra sidste referat 
Bemærkning til punkt 8 ang de lovede forbedringer på Vandrehjemmet. Meiner 
Nørgaard har meddelt, at de først kan ske efter lovliggørelse af saunaens placering fra 
Kystdirektoratet 
 

3. Regnskab 
Vi har pt 2 konti – en til badeklubben og en til saunaen. Dette blev i sin tid besluttet 
for nøje at kunne følge udgifter og indtægter til saunaen. De 2 konti betyder også, at 
vi betaler 2 X gebyrer (654 kr og 809 kr) til banken. Vi diskuterede, om ikke tiden er 
kommet til at slå de 2 konti sammen for at spare det ene gebyr. Forslag om dette tages 
med på den kommende generalforsamling. 
Regnskaberne ser stadig fornuftige ud, der bruges selvfølgelig ikke meget sauna-
strøm i sommerperioden. Vi holder skarpt øje med udviklingen. 
 

4. Sauna v. Jette 
a) Der har været en masse snak frem og tilbage omkring ansøgningen til 
Kystdirektoratet om dispensation af vores saunas placering. Der har været alt fra et 
blankt nej til et ja, hvis der var en lokalplan. Hvilket der jo ikke er. Pt er der nedsat et 
paragraf 7-udvalg, der kigger på hele Ørodde-området, så der er ganske forståeligt 
ikke politisk vilje til at pille et lille område ud og vedtage en del-lokalplan. 
Sidste (gode) nyhed er, at Niels Pedersen, som sidder med ”aben” har fundet et sted i 
Danmark, som ligner vores forhold til forveksling, og de har fået dispensation. 
Så der søges igen om dispensation med henvisning til ovenstående. 
Vi vendte også artiklen i Nordjyske, hvor vores ”sauna-udfordringer” har været 
beskrevet. Desværre var både de ledsagende billeder og dele af teksten misvisende. 
ØV 
b) Bestyrelsen opfordrer sauna-gruppen til at få sat mere fut i arbejdet med 
markedsføringsplanerne omkring saunaen. Pt arbejdes der med forskellige platforme. 
Foldere, indslag i Radio Limfjord og reklame på Facebook. Bestyrelsen foreslår, at 
der afholdes et lidt storslået åbent sauna arrangement inden alt for længe. 
Grunden til ”hastværket” er, at vi inden årets udgang skal kunne dokumentere 
udgifter til markedsføring af saunaen for at kunne få de sidste penge fra Friluftsrådet. 
 



5. Frivilligkoordinator. 
Morsø Kommune skal som bekendt spare. Derfor er det med i forslaget til næste års 
budget at reducere Frivilligcentrets personaletimer fra 89 timer til 52 timer. Jette 
undersøger, hvordan vi bedst kan give udtryk for vores bekymringer ang. denne 
besparelse. 
 

6.  Traktement ved besøg fra gæsteklubber og ved medlemsaktiviteter. 
Vi er enige om at holde det på et overkommeligt plan. Dvs kaffe/te, brød, ost og 
marmelade. Inviterede gæster betaler for morgenmad men ikke saunaen. 
 

7.  Nyt om vinterbadepladser på Mors 
Ingen vidste nøjagtigt hvordan og hvorledes. Så er det heldigt, at Sillerslev-baderne 
kommer lørdag d.8.10. De har nemlig fået æren af flag og titel. Så bliver vi 
forhåbentlig klogere på det. 
 

8. Evt. 
Intet 
 
 9. Næste mødedato 
Onsdag d. 16.11. 2022 kl 16.15 i Roklubben 
 
 
 
                                                                       Conni 6.oktober 2022 
 
 
  
 
                                                                                                         
 


