
                Bestyrelsesmøde i Badeklubben Året Rundt 
 
                                    5.januar 2023 kl. 16.15 
 
Tilstede:  Jette Anker-Møller, Alex Boll, Hanne Bovbjerg, Anny Frantzen, Karin 
Tøfting Andersen og Conni Boll Christensen 
  
 

1. Indledende bemærkninger 
Anny bød velkommen. 
 

2. Opsamling fra sidste referat 
Jette har kontaktet Limfjordens Idrætsforening, som heldigvis igen i år vil benytte 
saunaen. De er blevet bedt om at sikre, at de økonomiske aftaler er på plads 
vedrørende brug af omklædningsfaciliteter. 
Conni har undersøgt forskelligt på Friluftsrådets hjemmeside om betingelserne for at 
blive tildelt et vinterplads-badeflag. Jette Vester på kommunen er bedt om at hjælpe 
med yderligere oplysninger. Vi afventer hendes svar, inden vi tager endelig stilling, 
da der også er et økonomisk aspekt. 
 

3.  Opdatering af økonomi for Badeklub/Sauna v. Alex. 
Vi er pt 88 medlemmer. 
Heldigvis stadig ingen økonomi-panik. Vi har fået de sidste penge fra Friluftsrådet i 
forbindelse med, at der nu er fremsendt dokumentation for udgifterne i forbindelse 
med markedsføringen. 
 Alex har ”opfundet” et overskueligt regnskabssystem. Vi kan nu konstatere, at 
saunaens elpriser ikke udhuler kontoen.  
Dog er det stadig en kilde til frustration, at en lille forening som os, skal betale meget 
i gebyrer (pt ca. 3500kr). Alex spørger Spar Nord, om de kan tilbyde en billigere 
løsning. 
Årets regnskab er nu teknisk afsluttet og afventer generalforsamlingens godkendelse. 
Det skal dog lige omkring revisorerne og bestyrelsesmedlemmernes godkendelse 
først, når de sidste bilag er kommet på plads i mappen. 
 

4. Forberedelse til generalforsamling 4. februar. Dagsorden skal sendes ud 
senest 3 uger før ifølge vedtægter. 

Anny, Karin og Conni er på valg og ingen af de 3 modtager genvalg. Derfor 
opfordres folk til at overveje om, de kunne have lyst til at indtræde i bestyrelsen. 
Interesserede er velkomne til at kontakte Anny eller andre i bestyrelsen for at høre 
nærmere. 
Der er fællesbadning kl 8.30, og kl 9.00 starter generalforsamlingen blidt op med 
kaffe/te og brød. 
Anny har en ide til dirigentposten og spørger vedkommende. 
Hanne køber brød, Conni køber diverse tilbehør og Karin kommer og hjælper kl. 8. 
Vi skal huske, at formandens beretning og regnskabet skal indleveres til kommunen 



efter generalforsamlingen. 
  
 

5. Sauna placering. Status på afslag fra Kystdirektoratet/Morsø Kommune. 
Hvad gør vi fremadrettet? V/Jette 

Jette er stadig optimist og tror på, at det hele nok skal lykkes til sidst. Hun (og 
saunagruppen) har anfægtet, at Kystdirektoratet ikke har givet badeklubben mulighed 
for partshøring inden afgørelsen. 
Vi har ret til partshøring, det er jo vores sauna. Og da der stadig er forskellige 
misforståelser, håber vi på, at vores input kan være med til at lovliggøre saunaens 
placering. 
Jette tager initiativ til at holde et møde med flere forhåbentlig indflydelsesrige 
kommunale personer og få trådene redet ud, så beslutningen bliver taget på et oplyst 
og faktuelt grundlag. 
 

6.  Evt 
”Sidste fredag i måneden-kaffe” er en stor succes, som vi forsætter med. Liste med 
forslag og datoer til klubbens aktivitetsprogrammer 2023 vil blive klar til 
generalforsamlingen, så medlemmerne kan tilmelde sig som arrangører. Vore gæstfrie 
værter i Glyngøre og på Nordmors vil også blive inddraget. 
  

7.  Næste mødedato 
Fastsættes umiddelbart efter afholdelse af generalforsamlingen. 
 
 
 
                                                                       Conni 6. januar 2023 
 
 
  
 
                                                                                                         
 


