
Dagsorden og referat for bestyrelsesmøde 
Vinterbadernetværket i Guldborgsund 

Tirsdag den 9. marts kl. 19 – online 

 
Med var Lis, Bente, Ann, Grethe, Marianne, Erik, Rita, Annalise, Lene 
Efter en god introduktion til zoom holdt vi møde på Covid 19 maner.  
 
1. Broen i Nykøbing - en handleplan?  
Der bliver lukket for badning fra april til okt. fra broen i Nykøbing F ved Ndr. Bådelaug. 
For at få kommunen i tale og få mere gang i processen med en ny bro, har der været ”folketælling”, 
læserbreve og artikel i Folketidende. Næste træk bliver tilmelding til Hold din kommune ren og 
skraldindsamling. Pengene vil vi donere til Guldborgsund kommune til anlæg af ny bro. Der er flere 
fra bestyrelsen, der gerne vil være med til indsamling. ”Nykøbing folket” undersøger dato og finder 
flere folk til at samle skrald. 
Vi venter på at Teknik- og Miljøudvalget indkalder til møde med brugerne af Ndr. Bådelaug. 
 
2. Fælles gys den 28.3. (Har talt med Bøtø!) ift de nye restriktioner 
De første 25 tilmeldte bader kl. 10, de næste 25 bader kl. 11. Ann sender besked til hver enkelt om 
badetider.  Tilmelding bliver efter ”først til mølle” princippet. 
 
3. Sikkerhedskursus. Oplæg til næste sæson. 
Ann har talt med DGI ang. kurser, der satses på at holde 2 kurser når den nye vinterbadersæson 
starter. Et for badning fra strand og et fra badning fra bro. 
 
4. Fuldmånebadning / sæsonstart..21. september 2021?  
Bliver tirsdag d.21 september 2021 kl. 19 i Stubbekøbing 
 
4. 1 Generalforsamling  bliver tirsdag d. 26.10 i Stubbekøbing 
Mere følger på næste møde 
 
5. Skæringsdatoer ift medlemskontingent. 
Det blev drøftet om der skulle ændres på skæringsdatoer. Dette grundet mange nye medlemmer. 
Disse er blevet meldt skævt ind i sæsonen. Det blev besluttet ikke at ændre noget. 
 
6. Støtte til ‘foreningsorganiseret aktivitet’ vs privat med et loft på 5 personer. 
På Vinterbadernetværkets hjemmeside er der anvisninger om Foreningsorganiseret aktiviteter. 
Dette for at sikre at folk ikke får bøder, når de bader mere end 5 pers. Det er ikke en opfordring til at 
bade mange sammen 
 
7. Ideer til, hvad sæsonens sidste nyhedsbrev skal indeholde? 
De mange nye medlemmer, Links til avisartikler. 
 
8. Økonomi  



Erik orienterede om foreningens økonomi, det ser godt ud. Der er kommet mange nye medlemmer. 
 
9. Eventuelt  
DGI 
Vi blev enige om at invitere DGI med til bestyrelsesmøde, for at blive klogere på, hvad vi kan vinde 
ved at blive medlem af DGI, i forhold til kurser, økonomi, medlemsopkrævning, forsikringer osv. 
 
10. Næste møde 
Onsdag d. 15. september 2021 kl. 19 hos Rita i Hesnæs. 
 
Tak for et godt og anderledes møde 
Ref. Lene  


