Bestyrelsesmøde Isfuglen d 21/9-2020
Deltagere: Per Møller, Svend Erik Albrechtsen, Niels Clausen, Per B. Hansen og Lisbet
Holm
1) Nyt fra kasseren:
Siden seneste bestyrelsesmøde d. 18/8-2020 er der kommet 10 nye
medlemmer og det bringer medlemstallet op på 616 medlemmer lige inden
sæsonstart
2) Opstart af sæson 2020/2021 med covid19 i punktform:
Åbningsdato: onsdag d. 7. oktober 2020 kl 05,30 skydes den nye sæson i gang
BEMÆRK: Der er IKKE enighed i bestyrelsen om at åbne klubben i disse svære
tider. Der er 4 stemmer for at åbne klubben og èn der stemmer imod at
åbne klubben.
Nye åbningstider: alle hverdage kl. 05,30 - kl. 10,30 og kl. 13,00 – kl 23,00
lør- og søndage kl. 05,30 – kl. 23,00
Kontingent: uændret kontingent og frist for betaling af den nye sæson
udskydes til d. 31/10-2020
Betalingsfrist: rykkes til senest d. 31/10-2020 og giver oplysning om ny kode
og medlemskab af vores facebook-gruppe/mail-liste – vi håber der er rigtig
mange nuværende medlemmer der fornyer medlemskabet uagtet
begrænsningerne
Kontingent i BERO: nuværende medlemmer KAN sætte medlemskab i bero.
Det betyder at man IKKE er medlem i FB-gruppen/maillisten og IKKE får tildelt
dørkoden. Medlemskabet kan genoptages i hele sæsonen frem til 31/3-2021
UDEN indmeldelsesgebyr. Det koster almindeligt årskontingent at genoptage
sit medlemskab i sæsonen. Der gives således ikke nogen form for reduktion i
kontingentet, upåagtet hvornår man ønsker at genoptage sit medlemskab.
Har man IKKE genoptaget medlemskabet SENEST d 31/3-2021 vil det udløse
NYT INDMELDELSESGEBYR såfremt man ønsker medlemskab i vores skønne
klub.

Omklædning: der kan være op til 7 personer i den faste omklædning på
samme tid. Bord og en bænk fjernes og bordet udskiftes med en smal bænk i
midten for at skabe mere plads. Der opsættes skilte flere steder om max antal
personer og vi anmoder om brug af håndsprit og af-spritning af bænke.
Ekstra omklædning: vi forventer at anskaffe et telt på 3x4m som placeres
parallelt med nuværende omklædning op med træterrassen. Der vil blive
indgang fra terrassen i gavlen. Der kan være op til 6 personer i teltet på
samme tid. Der bliver opsat skilte om max antal personer og vi anmoder om
brug af håndsprit.
SAUNA: der er opmålt til max 13 personer i saunaen på samme tid. Pladserne
vil blive afmærket. Man må IKKE sætte sig på andre pladser end dem der er
markeret. Brug af sauna vil foregå via nyt BRIK-SYSTEM.
BRIK-SYSTEM : I forgangen til saunaen placeres 13 dublo-klodser. Når man
ankommer tages en klods som giver adgang til saunaen. Er der ingen klodser –
er alle pladser i saunaen optaget. En klods giver 15 min tid i saunaen. Det er
op til den enkelte at holde øje med tiden. Såfremt der er ledige klodser kan
man naturligvis opholde sig i længere tid i saunaen.
Gus og dufte: der må IKKE hældes vand eller andet på saunaen – ej heller
viftes/svinges med håndklæder
Gæstebadere: vi starter sæsonen UDEN at tillade gæstebadere.
Medlemmerne skal have de bedste muligheder for at bruge faciliteterne som
p.t er begrænsede. Beslutningen om gæstebadere vil blive revurderet når
sæsonen er kommet godt i gang – BESLUTNING om gæstebadere KAN DERFOR
ÆNDRES I LØBET AF SÆSONEN…….
Nye medlemmer: vi indfører STOP for nye medlemmer. Beslutningen om nye
medlemmer vil blive revurderet når sæsonen er kommet godt i gang – DER
KAN DERFOR GENÅBNES FOR NYE MEDLEMMER I LØBET AF SÆSONEN….
Venteliste: der indføres venteliste hvor interesserede kan blive skrevet op.
Ventelisten styres af Kasserer Per B.

Efter besøg: hvis man efter besøg i klubben får symptomer på smitte af nogen
art eller bliver testet positiv med Covid19 skal det meddeles til en fra
bestyrelsen.
BESTYRELSEN HÅBER PÅ AT DE FLESTE MEDLEMMER FORLÆNGER
MEDLEMSKABET TRODS DE ÆNDREDE VILKÅR PGA COVID19
Tak for et godt møde
Som referent og sekretær: Lisbet Holm d. 27/9-2020

