Dagsorden for bestyrelsesmøde 3. november 2021 kl. 19
Tilstede: Annalise, Bente, Rita, Grethe, Erik, Lis, Lis, Ann, Lene
1. Godkendelse af referat fra sidste Bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt.
2. Evaluering af årets generalforsamling som blev holdt på Stubbekøbing Rådhus.




Det var positivt stort fremmøde
Vi skal være obs. på at der er overensstemmelse mellem de punkter der står i vedtægterne
også bliver fremlagt på generalforsamlingen, ellers skal der laves en vedtægtsændring.
Der var meget dårlig akustik og meget lidt plads i lokalet. Det blev forslået at mødet næste
år holdes i Nykøbing. Vi ønsker at sprede møderne på skift til hele Guldborgsund
kommune.

3 Effektueringen af optagelse i DGI
Antal af medlemmer opgøres pr. 1. november. DGI kontaktes og det aftales om samarbejdet
fremover. Det første arrangement i Hesnæs om Livredning fra strand, med en instruktør fra DGI
var en succes.
4. Finpudsning af november arrangement d. 28.11.2021 - Livredning fra bro ved Ndr. Bådelaug i
Nykøbing f.
”Nykøbing folket” undersøger hvor vi kan være til den teoretiske del.
(17/11: Vi kan være i klubhuset hos Nordre Bådelaug. Ann)
5. Vintersolhverv - input til John Brædder.
Traditionen tro bliver der afholdt Vintersolhvervs arrangement på Gedser Marinestation, sammen
med vores tyske venner fra Rostocker Seehunde og folk fra Gedser. Efter vejrforhold bades ved
Sydspidsen eller ved parkeringspladsen. Beredskabsstyrelsen kommer og passer på os. Nærmere
program vil blive opslået på FB og på hjemmesiden.
John Brædder kommer og holder tale kl. 15. vi kom med flere gode input til talen.
6. Sauna.
Thomas(saunaekspert) og Ann finder ud af hvilken sauna, der skal bestilles.
(17/11: Er bestilt. Forventet ankomst feb. 2022. Ann)
Der bliver holdt møde om en sauna arbejdsgruppe
Torsdag d. 25.11.2021 kl. 19 i Friserhuset, Frisegade 25, 4800 Nykøbing F.

Vi forhører os om, der er folk der kunne være interesseret i arbejdet, og opfordrer dem til at
komme til mødet.
Spørgsmål der blev drøftet, som kan være oplæg til saunagruppens arbejde. Ann sender udpluk
af spørgsmål til kommunen
Hvor skal saunaen stå, på forskellige tidspunkter?
Hvordan er reglerne for at opstille en mobil sauna rundt omkring på badestederne (nabohøringer,
offentlig og privat grund)?
Driftspris og underskudsgaranti, hvis saunaen ikke bliver brugt i den udstrækning det forventes?
Hvor meget giver kommunen i driftstilskud?
Forsikringer?
Opbevaring i sommerhalvåret?
Priser for benyttelse af Sauna, så vi holder os omkostningsfrie.?
Den daglige drift og vedligeholdelse – hvem har ansvaret?
Der er sikkert mange flere spørgsmål.
7. Evt.
Der var intet under evt.
8. Næste møde
8. februar 2022 kl. 19 hos Grethe i Stubbekøbing
Referat: Lene Vinther

