
 

 

Vinterbadernetværket Guldborgsund, referat af bestyrelsesmøde 22.02.2023 

Deltagere: Ann, Grethe, Lene, Rita, Ruth, Bente, Marianne 

Referent: Marianne 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde  
2. Siden sidst fra formanden (Ann) 
3. Siden sidst fra kassereren (Marianne) 
4. Kontingent / opkrævning (Grethe) 
5. Siden sidst om saunaen (Lene) 
6. Sauna runde (Grethe) 
7. Brug af sauna / efterskolerne (Grethe) 
8. Status for driften af sauna 
9. Saunapause (Grethe) 
10. Sæsonafslutning 
11. Fremtid 
12. Eventuelt 
13. Næste møde 
 
 
 
Ad1. 
 Referatet blev godkendt 
  
Ad2.  
Ann er blevet kontaktet vedr Wim-hoff-event som Vinterbadernetværket evt kan være arrangør af. Vi 
ønsker ikke at deltage 
 
Ann mødtes med Signe fra DGI i Bøtø i lørdags- hun ville gerne høre hvordan det gik. 
 
Bjarne fra Sildestrup er opfordret til at stille op som formand, men ønsker desværre ikke posten. Ann er 
fortsat formand indtil generalforsamlingen. 
 
Ad3.  
Marianne fremlagde status på saunaen fra uge 48 til og med 07. Der er et overskud på 5772DKK, når 
transport og rengøring er fratrukket. Udgift til brænde er ikke fratrukket. Vi fortsætter med de nuværende 
takster, da det hænger fint sammen. 
 
Ad4.  
Grethe foreslår at der indsættes et link til mobilepay i nyhedsbrev. Da det er en lidt bekostelig affære har vi 
valgt følgende løsning: 
I et nyhedsbrev kun om kontingentopkrævning indsættes Mobilepay nummer og QR-kode hertil, samt 
information om foreningens Reg og kontonummer.  



Kontingentopkrævning på Min Forening frakobles. Der er mange medlemmer der ikke accepterer invitation 
til Min Forening så denne løsning er ikke brugbar til opkrævning af kontingent. 
 
Ad5.  
Lene indkalder til saunagruppemøde i marts. 
Alle i de lokale saunagrupper er velkomne. 
Thomas er godt tilfreds med samarbejdet. Kontakt foregår via telefonopkald med en opfølgende SMS om 
afhentningstidspunkt. 
 
Ad6.  
Dette emne drøftes på det kommende saunagruppemøde. 
 
Ad7.  
Efterskolen i Stubbekøbing har efterspurgt mulighed for at benytte saunaen når den er i Stubbekøbing, da 
de har et hold med vinterbadning. De har fået at vide at de kan benytte saunaen på samme vilkår som alle 
andre, 50kr for ikke medlemmer og 25 for medlemmer og dette er helt okay for dem. 
 
Ad8.  
Emnet er behandlet i punkt 3          
 
Ad9.  
Saunaen står i Nykøbing til og med uge 9, herefter kan den ikke længere stå på pladsen ved Nordre 
Bådelaug. Saunaen er i Gåbense i uge 10 og 11, i Stubbekøbing i uge 12 og 13. Det drøftes med Gåbense om 
de ønsker saunaen herefter. Bøtø og Nykøbing har ikke mulighed for at have den igen. 
Når sæsonen er slut placeres saunaen på Tyreholmen i Stubbekøbing.   
       
Ad10.  
Sæsonafslutning bliver i Stubbekøbing d.2.4.2023 kl.10.00 
Medbring egen forplejning 
I anledning af HC Andersens fødselsdag vil der være oplæsning af et eventyr kl 10.30 (Ruth) 
           
Ad11.  
I næste nyhedsbrev vil der være en opfordring til fremtidig hjælp til hjemmesiden. Hvis det ikke lykkes at 
finde en afløser mens Ann er væk, er der fremsat forslag om at droppe hjemmesiden, da aktivitetsniveauet 
er højere på facebook. 
 
Ad12. 
Intet nyt om vores ansøgning om en handicaprampe til badebroen i Stubbekøbing      
 
Ad13. 
Næste bestyrelsesmøde finder sted d.5.9.2023 kl19.00 hos Grethe      
            
 
 
                                                                                                                                Referent: Marianne Schjerning    


