
Bestyrelsesmøde	  i	  ”Isfuglen”	  d.	  9.	  april	  2018	  
Deltagere:	  Per	  F.	  Møller,	  Per	  B.	  Hansen,	  Niels	  C.	  Hansen,	  Svend	  Erik	  Albrechtsen	  og	  Lisbet	  Holm	  

	  

Status	  fra	  kasseren:	  

Antal	  medlemmer:	  289	  J	  samt	  gennemgang	  af	  klubbens	  finanser	  og	  kommende	  udgifter	  

Leje	  af	  sauna	  udenfor	  sæsonen:	  

Såfremt	  medlemmer	  ønsker	  at	  leje	  saunaen	  udenfor	  klubbens	  sæson	  er	  prisen:	  

Sauna	  i	  1,5	  time	  kr.	  350	  +	  rengøring	  af	  sauna/omklædning	  kr.	  500	  =	  i	  alt	  kr.	  850	  

Ønskes	  leje	  i	  længere	  tid	  :	  pr	  ekstra	  ½	  time	  tillægges	  kr.	  100	  

	  Optagning	  at	  sidste	  stige:	  

Den	  sidste	  stige	  tages	  op	  lørdag	  d	  15/4,	  hvorefter	  badning	  foregår	  fra	  den	  nye	  badebro	  eller	  fra	  
stranden	  

Gusmestrene:	  

Vi	  har	  besluttet	  at	  det	  fremover	  bliver	  gusmestrene	  der	  står	  for	  indkøb	  af	  og	  brug	  af	  olierne.	  
Bestyrelsen	  er	  kommet	  med	  et	  oplæg	  som	  vil	  blive	  drøftet	  af	  gusmestrene	  på	  et	  snarligt	  møde.	  De	  
endelige	  regler	  for	  brug	  af	  olier	  vil	  efterfølgende	  blive	  offentliggjort	  på	  fb,	  hjemmeside	  og	  ved	  
opslag	  

Måtter	  til	  sauna	  og	  indgangsområder	  :	  

De	  nuværende	  træmåtter	  har	  ret	  begrænset	  levetid,	  hvorfor	  vi	  pt	  undersøger	  andre	  og	  bedre	  
”måtteløsninger”	  ligesom	  vi	  undersøger	  hvad	  der	  er	  på	  markedet	  af	  gode	  ”skrabere/svabere”	  

Triatlon:	  

Vi	  undersøger	  om	  der	  er	  behov	  og	  brug	  for	  vores	  arbejdskraft	  til	  det	  kommende	  Tristævne.	  Jens	  er	  
kontaktet	  og	  han	  følger	  op,	  idet	  han	  tidligere	  har	  haft	  kontakten.	  	  

Redningsstige:	  

Der	  er	  købt	  og	  betalt	  en	  redningsstige,	  som	  vi	  forventer	  ankommer	  i	  nærmeste	  fremtid.	  Vi	  vil	  
udfærdige	  et	  sikkerhedsopslag/oversigt	  som	  vi	  forventer	  er	  klar	  til	  den	  nye	  sæson	  	  

Sæsonafslutning:	  

Der	  vil	  være	  kaffe	  +	  morgenbrød	  lørdag	  d	  28.	  april	  fra	  ca.	  kl.	  08.00	  

Tak	  for	  et	  godt	  bestyrelsesmøde	  J	  	  

Som	  sekretær	  og	  referent	  :	  Lisbet	  Holm	  	  


