
Bestyrelsesmøde	  i	  ”Isfuglen”	  d.	  20.	  februar	  2018	  
Deltagere:	  Per	  F.	  Møller,	  Per	  B.	  Hansen	  og	  Lisbet	  Holm	  	  

Fraværende:	  Niels	  Clausen	  og	  Svend	  Erik	  Albrechtsen	  	  

Dagsorden:	  

-‐ Duftregler	  	  
-‐ Indkøb	  af	  dufte	  
-‐ Udlejning	  af	  sauna	  
-‐ Eventuelt	  	  

	  

Duftregler:	  

Der	  er	  af	  og	  til	  henvendelser,	  kommentarer	  og	  ønsker	  fra	  medlemmer	  angående	  gus	  og	  ikke	  
mindst	  anvendelse	  af	  dufte	  ved	  gus.	  Vi	  har	  i	  bestyrelsen	  drøftet	  emnet	  og	  vil	  foreligge	  vores	  udspil	  
for	  gusmestrene.	  I	  samråd	  med	  gusmestrene	  vil	  der	  blive	  lavet	  et	  tiltag	  om	  duftregler.	  	  

	  

Indkøb	  af	  dufte:	  

For	  at	  sikre	  at	  det	  ALTID	  er	  100	  %	  æteriske	  olier	  vi	  anvender	  til	  gus	  i	  Isfuglen,	  er	  det	  besluttet	  at	  
indkøb	  af	  dufte	  skal	  ske	  gennem	  få	  personer.	  Lisbet	  tager	  kontakt	  til	  nogle	  gusmestre.	  	  

	  

Udlejning	  af	  saunaen:	  

Der	  er	  god	  gang	  i	  udlejning	  af	  saunaen	  og	  efterhånden	  som	  den	  almindelige	  åbningstid	  udvides	  
bliver	  det	  naturligvis	  oftere	  vi	  ikke	  kan	  efterkomme	  ønskerne.	  Det	  er	  bestyrelses	  holdning	  at	  
saunaen	  primært	  skal	  anvendes	  til	  medlemmerne	  og	  vi	  ønsker	  at	  udvide	  åbningstiderne	  til	  
medlemmerne	  i	  takt	  med	  at	  medlemstallet	  stiger	  –	  på	  bekostning	  af	  udlejning.	  	  

Fremover	  kommer	  der	  opslag	  på	  FB	  ang	  kommende	  udlejningsdatoer/tider	  	  

	  

Eventuelt:	  

Indmeldelsesgebyr:	  

	  

	  

	  



Der	  har	  været	  forskellige	  forespørgsler	  angående	  indmeldelsesgebyr,	  bl.a	  	  om	  der	  skal	  betales	  
indmeldelsesgebyr	  igen,	  hvis	  man	  tidligere	  har	  været	  medlem.	  	  Det	  er	  sådan	  at	  hvis	  man	  udmelder	  
sig	  i	  	  ”Isfuglen”	  i	  en	  given	  periode-‐	  kort	  eller	  lang,	  så	  skal	  man	  oprettes	  forfra	  som	  medlem	  i	  
klubben	  og	  kasseren	  har	  samme	  arbejde	  som	  hvis	  man	  er	  ”helt	  nyt”	  medlem.	  	  Bestyrelsen	  har	  
derfor	  besluttet	  at	  der	  skal	  betales	  indmeldelsesgebyr	  af	  tidligere	  medlemmer	  –	  uanset	  den	  
periode	  man	  har	  været	  udmeldt	  	  (	  emnet	  blev	  taget	  op	  på	  generalforsamlingen	  og	  der	  kommer	  nyt	  
til	  dette	  punkt	  i	  referatet	  herfra	  J	  )	  

Træmåtter:	  

Træmåtterne	  må	  IKKE	  rulles	  sammen,	  da	  bindingerne	  ikke	  kan	  holde	  til	  det	  –	  TRÆMÅTTERNE	  SKAL	  
STILLES	  PÅ	  HØJKANT	  PÅ	  GULVET	  OP	  AD	  VÆGGEN/BÆNKENE	  	  

Guskursus:	  

Jo	  flere	  medlemmer,	  jo	  længere	  åbningstid	  –	  behov	  for	  flere	  gusmestre	  J	  Bestyrelsen	  er	  indstillet	  
på	  at	  der	  kommer	  nogle	  flere	  på	  guskursus.	  Lisbet	  følger	  op	  og	  der	  kommer	  oplysning	  senere	  	  

Diverse:	  

Vi	  overvejer	  lysdæmper	  i	  omklædningsrummet	  –	  idet	  rummet	  er	  meget	  ”	  oplyst	  og	  synligt”	  udefra	  
i	  den	  ”mørke	  periode”	  	  

Dobbeltstik	  af	  en	  art	  i	  omklædningen,	  således	  at	  man	  der	  kan	  anvendes	  bl.a	  2	  føntørrere	  	  

Tak	  for	  et	  god	  bestyrelsesmøde	  J	  	  

Som	  sekretær	  og	  referent	  

Lisbet	  Holm	  	  	  


