Bestyrelsesmøde i ”Isfuglen” d. 13. november 2018
Deltagere: Per F. Møller, Per B. Hansen, Niels Clausen, Svend Erik Albrechtsen og Lisbet Holm

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nyt fra kasseren
Åbningstider og udlejning
Rengøring
Alkoholpolitik
Uskrevne regler
Eventplaner
Skilt/navn på facaden
Fremtidsplaner/ønsker

1) Per B har haft travlt med medlemsregistrering J Vi er nu 363 medlemmer – heraf ca 100
nye medlemmer, hvilket vi er rigtig glade for – VELKOMMEN TIL ALLE
2) Flere medlemmer nødvendiggør udvidet åbningstid og vi har besluttet følgende:
Hverdage: kl 06 – kl 10 og kl 15 – kl 21, opstart i uge 48 fra mandag d 26/11
Lørdage og søndage: kl 07 – kl 21 - opstart fra lørdag d 29/12 J
UDLEJNING af saunaen lørdage og søndage kan herefter IKKE lade sig gøre – men gæster
kan deltage som gæstebadere og der vil givet være tidspunkter hvor der er ”tyndt” besat
og der kan det være oplagt at medbringe gæster
3) Det kan ses at vores faciliteter bliver flittigt brugt og vi mener at rengøringen skal
udvides fra 2 gange om ugen til 3 gange om ugen – starter når rengøringshjælpen er klar
4) Der har været flere henvendelser fra medlemmer ang indtagelse af alkohol i saunaen.
Det er bestyrelses holdning at vinterbadning og alkohol IKKE hører sammen og i hvert
fald ikke inde i saunaen. Det besluttes derfor at:
Der må ikke nydes/indtages alkohol i saunaen af nogen art –
Der kan nydes/indtages alkohol i mindre grad i omklædningen og vi forventer til at der
ikke opstår værtshusstemning
5) Vi er blevet rigtig mange medlemmer og det kan være svært at informere alle om de
”regler” vi igennem tiden har opbygget/opfundet. Vi forsøger at lave et sæt ”uskrevne

regler” som kommer på skrift J Lisbet laver udkast – Per M kigger på regler til åbning og
lukning af sauna
6) Eventudvalget vil komme med forskellige oplæg i forbindelse med fuldmånebadning og
events vil blive annonceret på FB og hjemmesiden
Indbydelse til Nytårskur er på vej – afholdes lørdag d 2/2-2019, så reserver datoen
allerede nu !!!
7) Vi ønsker at synliggøre vores klub med et skilt på bygningen. Der er indhentet forslag til
skilt på gavlen og der arbejdes videre med de indkomne forslag
8) Vi ønsker og drøfter muligheden for at få etableret eget toilet og evt koldtvandsbruser en længere proces som der arbejdes videre med

Tak for et godt bestyrelsesmøde J
Som sekretær og referent
Lisbet Holm

