Referat af bestyrelsesmøde den 23. februar 2020 i Sortsø Strand
Afbud fra Marianne.

1. Evaluering af saunaevent i Stubbekøbing ved roklubben den 14.2. og 15.2.
Godt besøgt af børn og voksne. En succes med kaffe/te og suppe. Spørgeskema om
behov for sauna gav 40 positive svar. 21 har tilkendegivet, at de gerne vil følge med
eller deltage i arbejdet med at få en sauna i Stubbekøbing.
Ann samarbejder med Rune MacDonald fra Guldborgsund kommune om at få sat
turbo på vinterbaderfaciliteter ifm kommunens ønske om at blive attraktivt for
helårsturisme. Vi vil søge om puljer og fonde mhp at få saunaer.: Vi søger penge til
etablering af saunaer i prioriteret rækkefølge: 1. Stubbekøbing – 2. Nykøbing – 3.
Marielyst med fokus på helårsturisme, herunder vinterbadning. Ann sender udkast
til ansøgning til bestyrelsen mhp feedback. Fordelen ved de mobile saunaer er, at de
ikke kræver Kystdirektoratets godkendelse.
2. En gentaget saunaevent i Ndr. Bådelaug søndag den 15. marts fra 9-12.
Ndr. Bådelaug åbner deres klubhus. Ann kommer med den rullende sauna.
Bente køber suppe, krus og flutes. Dem, der kan, fra bestyrelsen deltager fra kl. ca.
8. Lene og Lis er frivillige hjælpere.
Ann kopierer spørgeskemaer. Grethe køber gaver til Stubbekøbing og Ndr Bådelaug.
Rita kontakter pressen.
3. Planlægning af Store vinterbadedag i Guldborgsund lørdag den 4. april.
Strakspuljen søges til annoncering.
Overskrift: Åben strand – åbne broer. Ann kontakter badestederne for tidspunkter
om hvem der vil være vært på de enkelte lokaliteter.
4. Ann redigerer visitkortene. QR kode tilføjes og kontonummer slettes.
5. Opslagstavle på vinterbaderstederne. Vi opfordrer til, at medlemmer kan
kontakte vinterbadernetværket via foreningsmedlemskab.

6. Sidste fællesgys i Hesnæs søndag den 29. marts kl 10. Mødested P pladsen v.
havnen.
7. Krav fra Nordea: Formalia blev gennemgået ift at vi skal have mulighed for at
sende og modtage Euro. (Samarbejde med eksempelvis Rostocker Seehunde).
Vedtægter og referat fra sidste generalforsamling sendes til banken.
8. Benyttelse af fremtidige saunaer. Vi går ind for at besøg i fremtidige saunaer
drives med brugerbetaling.
9. Evt. Foreningen er taknemmelige over at have modtaget en donation på knap
7000 kr. Det er aftalt med giveren, at beløbet øremærkes mhp at fremme
saunamuligheder i Guldborgsund kommune.
Referat Annalise

