
Referat 
  

Nyt fra Formanden 

 
Medlemmerne har taget godt imod de nye åbningstider pga energisituationen 
Behov for yderligere justeringer af saunaens åbningstider? Vi følger nøje udviklingen i elpriserne 
nøje og vil løbende justere besparelsestiltag, hvis dette måtte blive nødvendigt. 
Saunagus ved Aleksander og Josephine er kommet godt i gang. Der er planlagt 17 x gus fordelt på 
oktober, november, december – måske lige i overkanten da torsdag er lukket. Efter nytår vil der 
derfor kun være ca 1 gus ugentligt. 
Defekt lys i saunaen - elektriker er bestilt. Vi anvender for øvrigt LED-belysning i både omklædning 
og sauna 
øl til sunagus. Det besluttes, at der én gang pr måned (typisk første gang når Aleksander guser) vil 
blive serveret en pilsner eller alkoholfri øl. 
Power 2 Climate Change vil prøvekøre systemet i november hvorved vi er med til at bringe balance 
i elnettet mod en mindre betaling til klubben. 
Medlemmer, som slettes og ønsker genoptagning. Dette kræver, at låsesmeden skal opdatere 
låsene i klubbens 2 døre, en udgift som medlemmet selv må bekoste. 
Vintertid pr 30.10. Formanden justerer saunauret og hæver samtidig temperaturen med 1 grad. 
Tætningslister rundt om dørene til saunaen. Carl vil gennemgå dem og udskifte om nødvendigt. 
  

Nyt fra Kasserer 

Likviditeten er god. 
Kontingentforhøjelse kan komme på tale – afhænger af elprisen de næste måneder. 
Medlemsstatus vi er 683 medlemmer. 
Ventelistestatus ca 250 er på venteliste. 
Opskrivning af nye medlemmer (nye medlemmer skrives op mhp medlemskab i 2026/27) vi vil 
fremover ikke give et præcist årstal for hvornår medlemskabet kan påbegyndes. 
Medlemsportal mhp at lette fremtidig kontingentindbetaling? Det besluttes at anvende 
ForeningLet fra 2023 som medlemsdatabase og fremtidige kontingentopkrævninger vil foregå via 
dette system og Betalingsservice. 
Underskrifter mhp at flytte bankkontoen fra Lone til Formanden? Blev gennemført. 
 
  

Medier: 

Hjemmesiden – fungerer og opdateres ved Formanden. 
Facebook - hvem styrer og svarer? Fungerer fint med god aktivitet og nu mere end 200 
medlemmer. Sven (og Alice) er moderatorer. 
  

Arrangementer: 

Veloverstået fuldmånebadning med Burgere og BossaNova 
Kommende arrangementer: 
Julefrokost lørdag den 26.11 kl. 13: 
Niels laver opslag 



Torsdag d 24.11 kl 17: Carl, Sven, Niels klargør lokalet 
Fredag d 25.11 Formanden sætter varme på (sørger også for øl og vand). 
Lørdag d 26.11 fra kl 1130 Alice, Niels og Krestine (sørger for brød og smør) pynter borde. 
Sven vil medbringe en ny sang – Torben medbringer den gamle sang. 
 
Nytårskur? Formanden arrangerer bobler og kransekage den 01.01.2023 kl 16. 
 
Fuldmånebadning? Bliver mandag den 06.02.2023 kl 18 – nærmere info følger. 
 
  

Feedback fra hver især 
Kirsten vil lave et oplæg til en skrivelse som mailes rundt til alle medlemmer mhp at justere og 
præcisere nogle regler for anvendelse af vores lokaler. 
Sven påpegede manglende lysprojektion på livreddertårnet. Formanden vil kontakte JohnAllan 
tillige mhp manglende belysning på trappen til stranden.  

Eventuelt 

Næste møde: tirsdag den 31.01.2023 kl 1830 i SIF. 
 


