Bestyrelsesmøde i Isfuglen d 25/1-22 i Museumsbygning
Deltagere: Per Møller, Per Bech Hansen, Svend Erik Albrechtsen, Niels Clausen og
Lisbet Holm

1) Opdatering fra Kasserer
Medlemstallet dags dato er 781 medlemmer og 19 håbefulde på Venteliste. Det har
vist sig at det går fint med at brugen af vores faciliteter spredes ud over hele
åbningstiden. Vi beslutter derfor at hæve medlemslofter til 800 medlemmer. De 19
personer på ventelisten bliver kontaktet om mulighed for medlemskab. Samtidig
beslutter vi at vi p.t IKKE har venteliste mere, da vi mener at de nuværende
faciliteter ikke kan ”bære” flere medlemmer.

2) Salg af vand
Trods flere opslag på facebook angående manglende betaling af vand og tydelig
skiltning af pris ved flaskerne – er det meget småt det der er kommet som
efterbetaling for forglemmelse. Klubben har således underskud på denne service,
hvilket er ærgerligt. Vi har derfor besluttet at STOPPE salg af vand når det lille lager
vi har er solgt ( og gerne til prisen
)

3) GENERALFORSAMLING torsdag d. 3. marts 2022
Afholdes igen på Smålandshavet. Generalforsamling i konferencesalen kl 18 og
efterfølgende middag kl 19 med 2 retter og en øl eller en vand. Deltagerbetaling for
spisning bliver kr. 100. Vi håber rigtig mange vil deltage både i generalforsamling og
til spisning men det er naturligvis ikke et krav at deltage i begge dele. Invitation
udsendes senest 14 dage før både på facebook og via mail.

4) Kasserer og medlemssystem
Vores gode kasserer gennem mange år, Per B. Hansen ønsker at blive frigjort fra
kassererposten. Vi drøfter derfor igen et medlemssystem der skal lette det
administrative for kassereren.

Vi vil tage direkte kontakt til et par oplagte kandidater blandt vore medlemmer,
ligesom vi formentlig laver et opslag på facebook og hjemmesiden og håber meget
vi igen finder en ildsjæl blandt medlemmerne der ”brænder” for kassererposten.

5) Byggesagen
Der er nu udfærdiget tegninger på udkast/forslag til ombygning af vore faciliteter.
Tegningerne er sendt til Næstved Kommune og vi afventer en tilbagemelding.
Oplægget er bl.a en ca. dobbelt så stor omklædning, toilet, teknikrum, opholdsrum,
sluse til sauna og større sauna med store vinduespartier.

Tak for endnu et godt møde

Som sekretær
Lisbet Holm, 28. januar 2022

