
EMNE: Udvalgsmøde

Dato/sted: 23. februar 2012 kl 17 i sejlklubben....

Deltagere:

Britta Lassen (BL)
Ole Nymann (ON)
Frederik Jensen (FJ)
Jesper Fahnøe (JF)
Peder Jørgensen (PJ)
Forhindret: Hans Peder Dreyer (HP)

Agenda:

1) konstituering med valg af formand for udvalget.
2) Valg af referent. (referat rundsendes til godkendelse inden det kommer på 

hjemmesiden)
3) Definering af udvalgets formål.
4) Definere Morgenbadernes ansvarsområder
5) Definere liste med opgaver der skal arbejdes med i 2012
6) Næste møde.

Referat: 

Ad 1)  vi afventer med at vælge formand til næste møde, hvor vi kan være fuldtallige.
Ad 2)  til referent valgtes PJ
Ad 3)  udvalgets formål er først og fremmest at forbedre kommunikationen mellem 

morgenbaderne og resten af sejlklubbens medlemmer, samt at planlægge diverse 
praktiske gøremål som i særlig grad vedkommer morgenbaderne.

Ad 4)  Ansvarsområder gælder særligt bade-området incl sauna, være aktiv i forbedring af 
adgangsforholdene til stranden, arrangere sociale events, såsom fuldmånebadning, 
julearrangement, nytårsbadning, nytårs-kur, samt evt andre naturlige begivenheder 
som vedkommer morgenbadere, og som også kan indbefatte deltagelse af alle 
sejlkubbens medlemmer, være aktive i at vedligeholde indholdet på hjemmesidens 
afsnit om morgenbadere, så dette altid vil være oplysende for eventuelle nye og 
nuværende medlemmer.

Ad 5)  
1. Hjemtage tilbud på udvidelse af bænk-kapacitet i saunaen. 
2. Få accept fra bestyrelsen på denne udvidelse. 
3. Deltage i opbygningen af udvidelsen. 
4. Omkodning af alle morgenbader-nøglebrikker, så adgang til kælderen er mulig (til 

brug ved evt drift-forstyrelser). 
5. Udskifte alle holdere til bænke i baderum, da disse ruster.
6. Isætte rawlplugs i alle knager i baderum. 
7. Klarlægge om sauna-ovn kan ændres, så termostater ikke længere vil springe ud.
8. Undersøge om udv lav vandhane kan ændres til fjederbelastet åbning.

I sejlklubbens budget er for 2012 til morgenbaderne afsat 2kDKK til sociale events, 
15kDKK til sauna, og 5kDKK til vedligehold af baderum.

Ad 6)  der vil pr mail blive foreslået næste møde i april måned.

Andet
HP har på grund af travlhed med andre aktiviteter bedt om at måtte udtræde af udvalget. 

Hvilket vi selvfølgelig skal respektere.  Vi bør alle overveje et andet medlem i 
stedet for.

26. februar 2012 PJ


