Referat af bestyrelsesmøde i vinterbadernetværket den 14.11.17 .
Deltagere: Anne, Erik, Rita, Annalise (referent)

Konstituering:

Formand : Anne Gehant
Næstformand: Rita Paldrup
Kasserer: Erik Kjørup Andersen
Bestyrelsesmedlemmer: Grethe Jørgensen – Annalise Bylling
Suppleanter: Gertrud S. Andersen – Ellen Margrethe Hågensen

Fordeling af opgaver:
Rita: Pressemeddelser
Anne og Annalise: referater, hjemmesiden
Erik: økonomi, fuldmagt til konto, medlemslister
Grethe: kontakt til Stubbekøbing Sejlklub

Formandens strøtanker:
Vigtigt at uddelegere arbejdsopgaver – medlemmer kommer med ideer og bliver med
bestyrelsens godkendelse aktører i egne forslag.
Vigtigt at alle medlemmer får info om arrangementer
Vinterbaderåret markeres:
Start: Fuldmånebadning i september (nye medlemmer inviteres specielt til denne aktivitet)
Slut: sidste søndag i marts
Opfordre medlemmer til at skrive om vinterbaderoplevelser – gerne med billeder. Sendes til
formanden?

Økonomi/medlemslister
Regnskabsåret : 1. oktober til 30.sept.
Kontingenter: Erik har sendt adskillige rykkere
Gedserarrangement gav et lille underskud
Der er 57 medlemmer – 6 nye medlemmer i år
Erik sender navne mv. til Anne og Annalise
Erik spørger dirigenten om han har fået referatet fra generalforsamlingen

Evaluering af Gedserarrangement:
60 deltagere er passende
Vigtigt at arrangementet hviler i sig selv.
Prisen forhøjes til 25 euro
Hyggelig stemning – Jens og Niels må gerne spille næste år.
Vi drøfter på et senere møde om vi inviterer alle vinterbadere i DK til Gedser
Vi holder fast i den gode kontakt til Rostocker Seehunde, som gerne vil besøge Det Gule Palæ til
næste år.

Program for resten af året:
Den 26.10 kl 10 – fællesbad i Sortsø
Den 21. 12 .– Vintersolhverv i Gedser:
Vi er med som gæster – Rostocker Seehunde inviteres
Anne skriver til Yvonne efter program –
Anne sender invitation til Seehunde
Grethe kontakter Solveig på Havnekroen ang mad til os og Seehunde
lørdag den 6.januar kl 10: Nytårskur
Anne kontakter Hanne
Den 2.2 -4.2. Wintervergnûgung i Rostock
Den 25. februar kl 10: fællesgys Marielyst Lupintorvet – Anne skriver til Marielystbaderne
Den 25. marts kl 10:Afslutning på Ulslev Strand med den rullende sauna – Anne ringer og bestiller.

Evt.

Tøjlageret: Anne spørger Grethe om hun vil opbevare/styre det
Mailadresser: Skriv BCC i mailen hvis et medlem ikke vil have vist sin mail for andre
Punkt til næste gang: Hjemmesiden/nyhedsbreve

Næste møde tirsdag den 16. januar kl 19 hos Rita

