
                Bestyrelsesmøde i Badeklubben Året Rundt 
 
                                    16. november 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 
Anny bød velkommen. 
 

2. Opsamling fra sidste referat 
Vi afventer stadig nyt fra kommunen ang. lovliggørelsen af vores sauna. 
Ang. vinterbadeplads-flag. Conni går videre med det og undersøger hvem i 
kommunen, der kender til betingelserne for at få flaget. 
 

3.  Opdatering af økonomi for Badeklub/Sauna v. Alex. 
Heldigvis stadig ingen økonomi-panik. 
 Der er en del udgifter på sauna-kontoen i forbindelse med markedsføringen af 
saunaen. Men de penge kommer retur fra Friluftrådets bevilling. 
 Badeklubben bliver støt og roligt rigere bl.a. på grund af de nye medlemmer, saunaen 
har tiltrukket. De stigende el-priser udhuler derfor ikke kontiene. 
 

4. Præsentation af markedsføringstiltag som er arrangeret og planlagt v. 
Jette 

Allerførst kæmpestor ros fra bestyrelsen for de tiltag, der allerede er sat i søen og de, 
der endnu er i støbeskeen. Dvs folder, facebookgruppe, åbent hus, Radio Limfjord og 
kommunes infotavler. 
Der er i alt trykt 1000 ex af de ualmindelig lækre foldere, der nu omdeles til relevante 
steder. 
 

5. ”Vore rum” på Vandrehjemmet 
Der er en del usikkerhed om, hvorvidt det rum, vi via en nøgleløsning har adgang til 
på Vandrehjemmet, bliver brugt. Det undersøges nærmere, så unødvendig rengøring 
undgås. 
 

6.  Planlægning af tid ved arrangementer, når der samtidig er åben for 
saunaen. 

Vi er enige om, at der fremover skal være flere klokkeslæt, når saunaen er åben. Fx 
sauna åben fra kl. 18, fællesbadning for ikke-saunabrugere kl. 19 og kaffedrikning kl. 
20. Tidspunkter ændres i forhold til arrangementets placering på dagen. 
  

7.  Dato for generalforsamling. 
 



Der afholdes generalforsamling lørdag d. 4. februar 
Fællesbadning kl. 8.30 og generalforsamling kl. 9.00 (ingen sauna den dag) 
Anny og Conni er på valg. 
 

8. Evt. 
Fredagskaffe fredag d. 25. november står Gunhild og Conni for. 
Nissebadning lørdag  d. 3. december står Hanne og Alex for. 
 
     9.  Næste mødedato 
Torsdag d. 5.1.2023 kl. 16.15 i Roklubben 
 
 
 
                                                                       Conni 20.november 2022 
 
 
  
 
                                                                                                         
 


