Bestyrelsesmøde Isfuglen d. 22/3-2022
Deltagere: Per Møller, Svend Erik Albrechtsen, Per B. Hansen, Lars Bauerlund og
Lisbet Holm
1) Velkommen til Lars
Lars deltager i første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så stort
velkommen til Lars. Lars måtte desværre deltage virtuelt – ikke helt optimalt,
men det gik…
2) Bestyrelsen konstituerer sig:
Formand: Per F. Møller
Kasserer: Per B. Hansen (indtil videre)
Sekretær: Lisbet Holm
Bestyrelsesmedlemmer: Svend Erik Albrechtsen og Lars Bauerlund
3) Seneste generalforsamling:
Vi drøfter hvad var godt og hvad skal/kan ændres. Vi beslutter at vi allerede
nu skal booke Smålandshavet til næste års Generalforsamling, så vi kan få
lokalerne på det tidspunkt der er nævnt i vedtægterne.
4) Seneste nyt fra kasseren:
Vi har tilbudt medlemskab til alle der stod på ventelisten og heraf har 8
personer ikke givet nogen tilbagemelding. Dags dato er vi 796 medlemmer.
Indtil videre er det ikke muligt at skrive sig op på en venteliste.
Økonomien gennemgås og som hos alle ses en mærkbar stigning i el-udgiften
hos os.
5) Opgaver i klubben:
Vi i bestyrelsen vil være opmærksom på hvordan faciliteterne generelt tager
sig ud, når vi benytter dem. Det kan være små ting der skæmmer øjet – fx at
få tømt vores skraldespand (alle) og holde orden på opslagstavlen (Lisbet).
Der besluttes tillige en grundig oprydning i alle skabe – som formentlig vil give
mere orden og overblik (Per M.)
Bænkene i omklædningen fjernes for at give mere luft og plads.
Træterrassen vil blive rengjort med højtryksspuling og flisebelægningen er
nyligt rettet op – tak for det

6) Rengøring:
Vi arbejder på at der skal gøres rent i klubben når den er lukket – altså fx efter
kl. 23 eller kl 04 således at vi ikke behøver at lukke klubben midt på dagen.
Lars indhenter nogle tilbud fra rengøringsfirmaer, hvorefter der tages stilling.
7) Saunaen:
Øverste bænk repareres i første omgang så den kan anvendes sæsonen ud.
Når vi lukker for denne sæson bliver alle brædder udskiftet. Per B tager
kontakt til tømrer.
8) Forlængelse af sæsonen:
Saunaen vil være åben til og med den 30. april. Vi planlægger at lave en fælles
sæsonafslutning den 30. april med lidt spiseligt til frokosttid. Der vil blive lagt
et opslag op som en begivenhed på facebook med mulighed for tilmelding.
9) Eventuelt:
Gæstebadning drøftes og tages op til overvejelse, måske i ”ny form” med et
begrænset tidspunkt midt på dagen. Der er fortsat lukket for gæstebadning.
Ildsjæl kassen vil stå i omklædningen måneden ud og vi håber mange benytter
sig af muligheden for at stemme på en af vores mange ildsjæle.
Tak for et godt møde
Som referent og sekretær:
Lisbet Holm 25/3-2022

