
 

 

Vinterbadernetværket Guldborgsund, referat af bestyrelsesmøde 15.09.2021 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Planlægning af årets generalforsamling - inkl. deadline for indkaldelse. 
3. Planlægning af de første fællesarrangementer - herunder også måneskinsbadningen i denne 

måned. 
4. DGI deltager med bud på et arrangement med fokus på sikkerhed + hvilket udbytte vi kunne 

have af at blive medlemmer hos dem.  
5. Status på brosituationen i Nykøbing F.  
6. Eventuelt 

 
Referat: 
Af hensyn til Signe fra DGI blev der flyttet lidt rundt på punkterne 
 
Ad 4: Hvad kan DGI tilbyde os?  

 Konsulenthjælp (fx til bestyrelsesarbejde-en del klubber kæmper med at få medlemmer til best.) 
 Kurser: sikkerhed, økonomi (puljesøgning- boss-words kan fx være seniorer), kursus for den nye 

formand/kasserer (Signe sender materiale til Ann), brugerdesignede kurser i fx Facebook, 
optimering af hjemmeside 

 Hjælp til byggeri (arkitekter), hjælp til at søge tilladelser 
 Netværksmøder- sparring med DGI og andre foreninger) 
 Forsikring – instruktører og materiel er forsikret ved arrangementer med instruktør 
 Krisehjælp- både 1-1 og som gruppe, hvis uheldet er ude 

Vi har aftalt med Signe, at der afholdes to sikkerhedskurser i forbindelse med en søndagsbadning:  

31/10-2021 kl 10: Hesnæs- badning fra strand (kursus først- herefter badning) husk at sommertid slutter 

28/11-2021 kl 10: Nykøbing F-badning fra bro (kursus først- herefter badning)  

Som medlem kan vi få gratis adgang til et økonomistyringssystem- som app. Dette system kan klare 
automatisk opkrævning af kontingent, medlemskartotek. Der er også mulighed for at blive tilknyttet 
Conventus- et andet system- med 30% rabat. Umiddelbart er det gratis system tilstrækkeligt for os. Erik 
oplyste, hvordan han styrer regnskab og medlemsliste nu (primært via excel-ark og mails). 

Vi kan få op til 1500kr i tilskud til at afholde seniorarrangementer. Det foreslås at lave et ”Wim Hoff -
inspireret” kursus med Christina og hendes dybfryser (Ann undersøger mulig dato). Det vil være gratis for 
medlemmer og man kan melde sig ind i foreningen på dagen. 

Medlemskab af DGI koster 15kr pr medlem pr år og dækker både forsikring, hjælp til fx vedligehold af 
medlemslister oa. Det er enstemmigt vedtaget at vi melder os ind i DGI. 



Ad 1: Godkendelse af referat 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 

Indsamlingen af skrald har givet 3000 kr. til foreningskasse. Der er forslag om, at lignende arrangementer 
fremover laves lokalt. 

 
Ad 2: Generalforsamling 
Generalforsamling afholdes på det gamle rådhus i Stubbekøbing d. 26.oktober 2021 kl 19 
 
Grethe sørger for kaffe/the, brød, ost 
Ann sender dagsorden ud primo oktober 
Rita og Marianne hjælper fra kl 18.15 
Mathisen foreslås som dirigent (Ann spørger ham om det er ok) 
Erik spørger Jette og Karen om de ønsker genvalg til revisionsposterne 
 
Alle i bestyrelsen modtager genvalg 
 
Ad 3: Sæsonens første arrangementer 
Sæsonens første arrangement er Fuldmånebadning i Stubbekøbing 21.sept. kl 19 
Foreningen er vært ved en dram 
Ann laver opslag til FB + ophængning 
Medbring gerne lyskæde  
Medbring kaffe/kage til eget forbrug 
 
De næste to arrangementer er beskrevet i punktet ad 4. 
 
Ad 4: Se ovenfor 
 
Ad 5: Ny bro i Nykøbing F 
Alt er klar – tilbudsfasen er påbegyndt. Broen placeres syd for Nordre Bådelaug. Ann er i løbende dialog 
med kommunen. Ann udsender status, når det er aktuelt. 
 
 
Ad 6: Eventuelt 
Et medlem har indbetalt kontingent d.8/3-2021 og det er vedtaget, at dette gælder for sæsonen 
2021/2022. 
Erik sender forslag til ændring af vedtægterne vedr dette emne, for at eliminere tvivl om gældende 
kontingentperiode. 
 
Grethe har haft kontakt med en vinterbader fra Gedser, som oplyser, at det forventes at der afholdes 
solhvervsbadning 21.dec. Ann kontakter Tonny og vores tyske vinterbadervenner vedr emnet. Det er 
desværre ikke muligt at lave fællesspisning da vores tidligere vært er ophørt med at servere mad. 
 
Referent: Marianne Schjerning 
 


