
Bestyrelsesmøde Isfuglen d. 28/6-2022 
Deltagere: Per Møller, Svend Erik Albrechtsen, Per B. Hansen, Lars Bauerlund og 

Lisbet Holm på Kanalkroen 

 

1) Nyt fra kasseren:  

Vi er 798 medlemmer. Vi fastholder et maksimum på 800 medlemmer ligesom 

vi p.t ikke har nogen venteliste. Økonomien fremlægges.  

   

2) Rengøring : 

Der er indhentet nye tilbud på rengøring. Der er ikke så stor interesse 

formentlig på grund af det tidspunkt vi ønsker rengøringen på.  Vi har fået et 

rimeligt tilbud fra MTM Service som vi arbejder videre på – kontakt indhentes 

til gennemgang af vilkår. Start for ny rengøringsaftale er 1/10-2022. 

 

3) Ansøgning om ombygning/nye faciliteter: 

Den fremsendte ansøgning er afslået af kommunen. Der skal etableres et nyt 

dige for at imødegå oversvømmelser. Vi må sætte vores projekt på 

”venteliste” indtil vi kender de nøjagtige vilkår for dige-projektet.  Vi glæder 

os over de gode og fine faciliteter vi trods alt har, så vi kan forsætte vores 

passion med vinterbadning      

   

4) Renovering af eksisterende faciliteter: 

Da ombygning/udvidelse p.t. sættes i bero, vil vi opdatere nuværende 

faciliterer på bedste vis.  

Alle nuværende skabe og hylder fjernes og i samarbejde med en tømrer 

etableres nye og mere anvendelige skabe og sko-reoler. Måtter fjernes fra 

træterrassen.  

  

5) Medlemssystem: 

Per M har en liste over mulige medlemssystemer som vi gennemgår og 

drøfter. Vi ønsker et system der gerne omfatter mulighed for at medlemmer 

selv tilmelder og opretter, regnskabssystem, integreret hjemmeside og om 

muligt også adgangskontrol.  Vi forventer at have et medlemssystem til 

opstart af den forestående sæson 2022/23. 



 

 

6) Eventuelt: 

Gusmestre – har vi det antal vi ønsker……. Vi vil gerne have omkring 15 aktive 

gusmestre og vil sammen med nuværende gusmestre iværksætte tilbud om 

guskursus til interesserede medlemmer. Med et antal på 15 gusmestre, håber 

vi at de fleste kan få gus ved besøg, men også at gusmestrene selv kan nyde 

en gus i ny og næ.   

 

Tak for et godt møde og rigtig god sommer  

Som referent og sekretær: 

 

Lisbet Holm 8/7-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


