
 
             
           
 
 
 

Bestyrelsesmøde Nibe Fjordbadeklub, den 1.11.2021 
REFERAT    

 

MØDE INDKALDT AF Vibeke Borregaard 

REFERENT Linda Lindbøg Johansen 

DELTAGERE 

Vibeke Borregaard, Helle Johansen, Gitte 

Syvsten, Lisbeth Ravn. 
afbud: Solveig Forsberg, Jan Janner 

 

Dagsorden 

  
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse: Ændring af åbningstider i sauna 

 

   

2. 
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 
14.06.2021 

Referat godkendt  

   

   

3 Nyt fra Team´sene 

Sociale medier/hjemmeside: Hjemmesiden er ikke opdateret, og der hersker uklarhed om, 
hvem der er ansvarlig for opgaven. Det samme gør sig gældende, når der skal opslås 

begivenheder mv., hvor det er vigtigt med en enslydende tekst. Vi har i længere tid trukket på 
tidligere bestyrelsesmedlem Heidi, som har tilbudt sig i en overgangsfase. Peder Bak tilbød sin 

hjælp på sidste generalforsamling, og et medlem Martin tilbød sig i forbindelse med et intromøde 

i oktober.  
Gitte Syvsten er oprettet som administrator for begge facebook grupper , hvilket overordnet 

fungerer fint, dog er der blandt medlemmerne en vis usikkerhed om, i hvilken facebook gruppe 
man kan holde sig opdateret.  

Konklusioner  

Vi har behov for hjælp til hjemmeside, nyhedsbrev og kommunikation i det hele taget.  
  

Vi må have en afklaring af, hvilke opgaver Martin og Peder fremadrettet vil løse i forbindelse med 
hjemmeside, nyhedsbrev mv., så vi er dækket ind på kommunikationsområdet.   

Indtil vi har nået en afklaring må vi trække på Heidis velvilje. 
 

Om nødvendigt må vi være vågne, og spotte medlemmer, som besidder særlige 

kommunikationskompetencer, og som har interesse i at tage del i opgaven. 
 

Formålet med de to facebook grupper skal tydeliggøres: 
Nibe Fjordbadeklub (offentlig facebook gruppe): Her deles informationer/ opslag fra 

bestyrelsen, og her kan gives beskeder til bestyrelsen. 

 



Nibe fjordbadeklub - Kun for betalende medlemmer ændres til at hedde Nibe 

fjordbadeklub - Fra medlem til medlem og vil, som navnet antyder, været et forum for 
intern kommunikation mellem medlemmer. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Heidi, Peder og Martin inviteres til 
næstkommende bestyrelsesmøde den 

29.nov. kl. 20 

 
Navn på facebook gruppe ændres, og 

medlemmer orienteres via opslag i 
gruppen 

 
”Spotte” medlemmer med evner og lyst 

til kommunikationsopgaver. 

 

Vibeke 

 
Gitte 

 

 
Alle 

Snarest 

 
 

Er sket 

 
 

   

4 Nyt fra teams`ene 

Eventteam: De events, som bestyrelsen står for gennem året skal struktureres, så vi ikke kommer i 
tidsnød med oplag mv. En tradition ligger dog allerede fast – vores nytårsbadning. Vi har formentlig 

ikke adgang til klublokalerne den 31.12.  

 
Der er forslag om oprettelse af en aktivitetsgruppe, som udelukkende består af medlemmer. 

 
Siden sæsonstart har vi med tilfredshed kunnet se, at flere medlemmer engagerer sig med hinanden 

i mindre grupper. Det er sådanne initiativer, der skaber grobund for et godt foreningsliv.  

 

KONKLUSIONER 
 

 

           Der skal udarbejdes et årshjul for fastlagte begivenheder, som involverer bestyrelsen. Vi vil være  

           opmærksomme på, at minimere events, så der bliver plads til medlemmernes egne initiativer.  
 

Helle har kontaktet Laila fra Loop for at koordinere den fælles nytårsbadning. og der er i 

bestyrelsen enighed om, at vi foretrækker udendørsservering, som tidligere år – vi er vel 
vinterbadere!! 

 
Forslaget om et aktivitetsudvalg, som alene består af medlemmer, tages med som punkt på den 

ordinære generalforsamling. 

   
Der er planlagt fuldmånebadning og rødvin den 19. november. Vi har ikke adgang til klublokale, 

og seancen foregår udelukkende i det fri.  
 

Der er planlagt fuldmånebadning den 19. december. To medlemmer vil stå for servering af suppe  

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Udarbejde årshjul, som skal medvirke 

til at sikre struktur i bestyrelsens 
arbejde.  

 
Der afventes tilbagemelding fra Laila i 

Loop inden der arbejdes videre med, at 

koordinere nytårsbadning. 
 

Der skal annonceres fuldmånebadning 
på hjemmeside/ facebook og ved 

opslag i klubben. 

Alle  

 
Helle + Gitte 

 

 
 

Gitte 

Bestyrelsesmøde 

den 29. nov. 
 

 
 

 
Snarest  

  

 



5 Nyt fra Team`sene 

Rengøringsteam: Turnusordningen kører upåklageligt. Der har været enkelte svipsere, hvilket 

var forventet i en opstartsfase. Medlemmerne er opmærksomme på muligheden for, at bytte 
indbyrdes. 

Medlemmerne begynder også så småt selv, at tage initiativ til at tørre gulvet af, når det bliver for 

vådt, og tørre saunadøren af for stænk. I det hele taget er der stor forståelse for, at det er en 
fælles opgave, at holde faciliteterne pæne og rene til fælles glæde og fornøjelse. 

 
Der er i dag foretaget ekstra rengøring (inkl. afrensning og olie på bænkene i sauna og 

omklædning)  
Det er første gang bænkene er blevet renset og har fået olie, og opgaven forventes, at skulle 

gentages 4 x årligt.  

I takt med udvidelse af åbningstider i sauna må der forventes et større behov for rengøring. 
 

Udendørs opslag vedrørende åbningstider, og procedure for tilmelding er forsvundet 
 

Der er trangt i omklædningsrummet, og det er ikke et sikkert sted at opbevare briller (ikke alle 

kan nå den øverste hylde) 
 

KONKLUSIONER  

           Turnusordningen fortsætter uændret, og alle opfordres til at være opmærksomme på om  
           behovet for rengøring ændrer sig.  

 
           Medlemmer skal i god tid kunne orientere sig om hvilken dato, man er sat på rengøringsholdet.  

 

           Der vil blive efterspurgt hjælp fra medlemmer til ekstra rengøring 4 x årligt  
        

Det at vi er begyndt på oliebehandling af bænkene, vil medføre små ændringer i 
rengøringsinstruksen. 

 

Der er behov for en simpel udendørs opslagstavle – en plade, tre lister og en plexiglasplade. 
Listerne og baggrunden males i samme røde farve som huset. 

 
Der er behov for en anordning til brilleopbevaring 

 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

          Der laves turnusplaner for resten af 
          Sæsonen, som lægges op i  

          facebookgruppen Fra medlem til  
           medlem.  

          Turnusplanerne vil også  
          kunne findes i mappe i skabet 

          (aktuelle plan hænger altid på 

          opslagstavle) 
           

          Der indkaldes til ekstrarengøring via 
          Facebook, og opslag på opslagstavle. 

 

          Rengøringsinstrukser revideres 
 

Undersøge om der er et medlem eller 
en lokal pensionist, der kan hjælpe os 

med opgaven - brilleopbevaring 
 

Undersøge om et medlem eller en lokal 

pensionist kan hjælpe os med opgaven 
– udendørs opslagstavle 

 

Linda 
 

 
Linda 

 
 

Linda 

 
 

Linda 
 

 

 
 

Linda 

Snarest 



6 Nyt fra team`sene 

Vedligeholdelses- og sikkerhedsteam Vi har fået bevilliget redningskrans fra Trygfonden, 

men kun foden er kommet, så indtil videre klarer vi os med den, vi tidligere har købt. 
 

Vi har købt sikkerhedsstige, som er opmagasineret i Jolleforeningens skur, hvor den desværre 

ikke gør den store gavn. 
 

Der er indhentet tilbud fra Nibe El- installation på 3 lamper til molen, så området bliver mere 
sikkert at færdes på (der vil nok stadig være brug for de to små håndlygter ved trappen) 

 
           Der er gravet af og klart til at lægge fliser ved udendørs omklædning. 

 

Et medlem har desværre brændt sig på saunaovnen, og den nuværende placering ved døren er 
ikke hensigtsmæssig. 

 
Teamet er orienteret om fejl og mangler, som er observeret ved ekstra rengøring (defekte fuger i 

bad og gang, samt planker på badebroen, der har slået/rejst sig) 

 
Der er yderligere monteret en sikkerhedsline ved badebroen – linen er 10 m. lang, hvilket er den 

længde vi er blevet anbefalet. 

KONKLUSIONER   

Ove Gade (bestyrelsen i Jolleforeningen) vil stille sin jolle til rådighed ved montering af 
sikkerhedsstige den 6. nov., hvis vandstanden i fjorden tillader det (montering vil ske samtidig 

med fliselægning). 
Tilbuddet fra Nibe El – installation er dyrere end forventet 

Der er allerede lavet aftale med Jan Janner, Steffen (medlem) om at lægge fliser den 6. nov.  Der 

skal gerne komme et par stykker mere, for at hjælpe. 
Saunaovnen skal flyttes længere ind i rummet, så vi fremadrettet undgår lignende utilsigtede 

hændelser. 
 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINE 

Der tages kontakt til Trygfonden vedr. 
den manglende redningskrans. 

Der aftales ny dato for montering af 

sikkerhedsstige, hvis vandstanden i 
fjorden ikke tillader, at arbejdet 

udføres den 6. nov. 
 

Tilbuddet om lamper på molen skal 

forhandles ned, da tidligere tilbud har 
været billigere. 

 
Flisearbejde ved udendørs omklædning 

udføres 

 
Saunaovnen skal afmonteres og 

genetableres i forbindelse med 
flytningen. Der er behov for et par 

muskuløse mænd til at forestå selve 
flytningen. Samtidig vil der blive 

etableret inddækning af ovnen.  

 

Vibeke 

 
Vibeke 

 

Vibeke 
 

 
Jan og Steffen (gerne flere) 

 

 
Steffen vil stå for opgaven 

 
 

Snarest muligt 
 

 
 

 
 

6. nov. 

 
 

Når Steffen er 
klar 

 

   

7 Status på nøglebrik situationen 

Der er stadig 25 medlemmer, som ikke har hentet deres nøglebrik på de tidspunkter, der har 
været annonceret. Der bliver brugt for meget tid på, at besvare henvendelser om nøglebrikker. 

Bestyrelsesmedlemmerne har ved siden af dette frivillige arbejde også et fuldtidsjob, at passe.  



Konklusioner  

Helt ekstraordinært vil vi kontakte de 25 medlemmer på mail, og lave aftale om at hente 

nøglebrikker. 

Fremadrettet udleveres der kun nøglebrikker på datoer, hvor der er intro – altså den første 

lørdag i hver måned. 

Handlingspunkter Ansvarlig  Deadline 

Der sendes mail til de berørte 

medlemmer, med oplysning om 

tidspunkt, hvor nøglebrik skal hentes, 

hvis man ønsker den. 

Lisbeth Snarest 

10 Gennemgang af værdier og retningslinjer 

Værdier og retningslinjer for adfærd og brug af klubbens faciliteter gennemgås. 

Der er enighed om, at bibeholde de retningslinjer, der er vedtaget - dog med enkelte tilføjelser. 

Der er usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at efterleve, at alle tager fodtøjet af udendørs, nu hvor 
vinteren står for døren. 

 
Alkoholpolitik - I takt med at det bliver koldere i vejret, kan en lille dram ell. lignende være godt at 

varme sig på. 

 
Gæster er velkomne i badeklubben, og det koster stadig 50 kr., som betales på mobilpay (nr. står på 

døren) Siden sæsonstart har der kun været 1 betalende gæst??  
 

Konklusioner  

For de, som har sarte fødder vil det være muligt, at tage fodtøjet af på gummimåtten foran døren, og 
placere sit fodtøj på skoreol indenfor døren. Det kan betyde en ekstra tur med gulvmoppen, men så 

tager vi det med også. 
 

Alkohol og vand/sauna hører ikke sammen, så derfor opfordres til, først at nyde alkohol når man er 
færdig med at bade/i sauna. 

 

Der er kommet et ønske om, at man kan tage gæst med i foreningen mere end de to gange, der tidligere 
er aftalt. Vi har derfor besluttet at udvide til 5 x inden, det fordrer medlemskab. 

 

Handlingspunkter Ansvarlig Deadline 

Rådføre sig ved lokal pensionist om hvordan vi 

kan få bedst mulig plads til sko opbevaring 
indendørs. Evt. at bestille vedkommende til at 

udføre opgaven.   
Opslag til påmindelse af alkoholpolitik 

udfærdiges og hænges på opslagstavle. 

 
Retningslinjer fra september 2021 revideres, 

så de er i overensstemmelse med det vedtagne 

Linda 

Møde Tirs. 9.11  

 
 

 
 

Snarest 

11 Status på økonomi v. Helle 

Helle gennemgår budget for 2022, som i skrivende stund ser fornuftigt ud i forhold til balance mellem 

indtægter og udgifter. El til opvarmning af sauna, er den største post på budgettet. Med varslingen af 
stigende el priser på 50 % fra 2022, må vi påregne en stigning på mellem 22.000 og 25.000 kr. det 

kommende år.  

Konklusioner  

Med en sådan stigning i udsigt, ser vi os nødsaget til, at hæve det årlige kontingent til 550 kr. med 

virkning fra 1. januar.  En sådan kontingentforhøjelse vil være en forudsætning for, at vi på nogen måde 



kan udvide tiderne i saunaen. 

Der afholdes derfor Ekstraordinær Generalforsamling mandag den 29. november kl. 19.00, lokalerne i 
Det røde Havnehus.   

Handlingspunkter Ansvarlig Deadline 

Indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling 
på hjemmeside, facebook, opslag i klubben 

 
Udarbejde budget for 2022, både med og uden 

kontingentstigning. 

Indkalder medlemmer via personlig mail. 
 

Bage kage  

Gitte 

 

 
Helle 

 
 

 

Linda 
 

Er oprettet 
 

29. nov. 
 

Snarest 

 
29.nov. 

 

12 Åbningstider i sauna 

Medlemmerne har gennem de sidste tre uger registreret hvilke tidspunkter , de har benyttet sauna, samt 

fremkommet med ønsker til udvidede åbningstider. 

Konklusioner  

Med den enorme stigning i medlemstilgang er der et klart behov for udvidelse af sauna tider, og det ikke 

mindst begrundet i de omklædningsfaciliteter, vi har til rådighed. En forudsætning for , at en udvidelse af 
åbningstider er mulig, vil være at hæve årskontingentet. 

 

Vi har set nærmere på ønsker og økonomi og vil foreslå: 
 

Saunaen vil være varm i tidsrummet: 
 

Tirsdage fra kl. 16.30 – 21.00  
Onsdage fra kl. 7- 10 

Torsdage fra kl. 7 – 10 & 16.30 – 21.00 

  
Lørdage fra kl. 7 -17.00 

Søndage fra kl. 7 -17.00 
 

Vær opmærksom på, at der ofte vil forekomme eftervarme (husk at lukke døren), som også kan byde på 

gode saunaoplevelser. 
 

Handlingspunkter Ansvarlig  Deadline 

Afvente beslutning om kontingentforhøjelse. 

 

(Lave opslag med nye saunatider til facebook, 
hjemmeside, opslagstavle) 

 
(Programmere sauna til nye tidspunkter) 

Linda 

 
Helle 

Efter 29.11.21 

13.  Evt. 

Næste bestyrelsesmøder: den 29.11 2021 kl. 20.00 & den 6. januar kl. 19.00 
 

 


