
Bestyrelsesmøde i Isfuglen d 31/8-2021 på Kanalkroen 

Deltagere: Per Møller, Per Bech Hansen, Svend Erik Albrechtsen, Niels Clausen og 

Lisbet Holm 

 

1) Opdatering fra Kasserer 

Medlemstallet dags dato er 649 medlemmer – med flere på vej ……..       Vi har 

uændret et loft på 750 medlemmer.  

 

2) Etablering af ”egen” strøm 

Vi skal have etableret eget strømskab og har gennem flere måneder forsøgt at få 

Havnens elektriker til at ”komme i gang” – senest dags dato har Niels haft kontakt 

til og rykket elektrikeren, men uden held. Vi aftaler at Niels kontakter NVE for at få 

vished om hvorvidt der overhovedet er sat noget i gang og i modsat fald starter vi 

det op og finder en anden elektriker til at udføre opgaven.  

 

3) GENÅBNING – juuuuuuuuh-huuuuu 

Vi glæder os alle til at genåbne vores dejlige badeklub. Vi starter op fredag d. 1. 

oktober med de tidligere kendte åbningstider.  

LØRDAG d 2. oktober planlægger vi lidt festligheder i forbindelse med genåbningen. 

Vi arbejder på en ”event” med at få så mange vinterbadere i vandet samtidig lørdag 

morgen –  vi invitere Sjællandske til at komme forbi, måske deltage og for at få en 

omtale af klubben og dens succes. Klubben vil denne dag være vært med kaffe, lidt 

bobler og noget sødt til ganen.  

Indbydelse udsendes medio september – og vi vil rigtig gerne have en forhånds 

tilkendegivelse på om man deltager i ”fælles-badningen”  

 

4) Medlemssystem                                                                                                            

 Vi drøfter igen evt indførelse af et medlemssystem som gerne skal lette det 

administrative som naturligt fylder mere og mere . Vi vil arbejde videre på at 

undersøge og udforske mulighederne 



 

5) Kontingent og åbningstider  

Trods nedlukning, som vi ikke var ”herre” over, holdes kontingentet uændret. Vi 

har en større udgift til etablering af ”egen” strøm ligesom vi ønsker en snarlig 

udvidelse af klubbens faciliteter.  

Almindelig kontingent kr. 600, efterfølgende på samme adresse kr. 400 

Indmeldelsesgebyr kr. 150 pr person ( også ved samme adresse) 

Åbningstider uændret: 

Hverdage kl 05,30 – kl 10,30  og  kl 13,00 – kl 23,00  

Lørdag og søndag kl 05,30 – kl 23,00    

 

6) Generalforsamling 2022 

TORSDAG d 3. MARTS 2022 holdes generalforsamling – set X i kalenderen allerede 

nu. Vi forventer det bliver på Smålandshavet. Start kl 18 med generalforsamling 

først og efterfølgende byder klubben på en let buffet/anretning  

 

7) Eventuelt  

BYGGESAGEN er pga Covid19 sat stand by og vi vil forsætte hvor vi slap – altså 

vil vi arbejde videre på en udvidelse af vore faciliteter 

EVENTUDVALG vil bestyrelsen foreslå skal fortsætte. Der har været stor 

tilslutning til stort set alle aktiviteter/events og vi håber at Lars Bauerlund har lyst 

til at stå i front for udvalget.                                                                                           

 

Tak for et godt møde – det var dejligt at se Jer igen       

 

Som sekretær 

Lisbet Holm, 1. september 2021  


