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Emne: 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

Dato: 12. april 2022 kl. 19:00 

 

Sted:  Hos Kristin 

 

Deltagere: Jan Boss Henrichsen, Tanja Boss Henrichsen, Kristin  Eliassen, Philip Skou, Sven 

Larsen og Eva Baré. Afbud: Lene  Hofmann og Maria Petersen 

 

Referent: Eva Baré 

 

Dagsorden  

1. Byggeri – status  

2. Låsesystem 

3. Medlemsadministration 

4. Kommunikationsgruppen 

5. Økonomi  

6. I øvrigt  

 

Dagsordens-

punkt 

Referat 

1 Byggeri: 

De udvendige vinduer er færdige og sat i. Vinduerne skal fuges udvendigt – det 

bliver gjort en uge efter påske. Kim regner med, at snedkeren har de indvendige 

vinduer samt døren færdige i dag. Saunaen er næsten færdig indvendigt, i 

omklædningsrum er der sat knager op, teknikskab og bænke, og i selve saunaen er 

bænkene færdige og monterede. Kim har fuget det sidste ved gulvfliserne. 

Vi mangler dog stadig montering af udvendig bruser, vandtilslutning til fodskyl, 

ovnen samt den ny elmåler, som fremover altså bliver vores egen. Vi har fået et 

tilbud på 17.700 incl. moms. 

 

 

 

2 Låsesystem: 

Jan præsenterede på mødet et fint gummiarmbånd, som kan kodes, og som er 

vandtæt. Armbåndet koster 95 kr. i indkøb og påtrykt sponsorlogo koster 4 kr. pr. 

armbånd. Så hvis Spar Nord vil donere 40.000 kroner til os /Tine er sat i gang med 

at ansøge/ kan vi tilbyde alle medlemmer et gratis armbånd. Dog skal der lægges et 

depositum på 100 kr., når man får sit armbånd udleveret. Taber man sit armbånd 

e.lign. koster et nyt 150 kr. 

Vi besluttede – for at gøre det let for os selv – at et armbånd – det er det, man 

bruger til saunaen. Ingen andre løsninger. Armbånd, slut, prut, finale. 
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3 Medlemsadministration: 

Vi er pt. 387 medlemmer, 17 står på venteliste. 

Den dag/de dage, hvor der skal udleveres armbånd på Bølgen har Jan og Tanja sat 

sig ind i, hvordan man gør: koder etc. Vi andre møder op og lærer af dem, så vi alle 

kan det. 

Når medlemmer skal have deres armbånd, møder de op på Bølgen og betaler 100 

kr. Enten kontant eller via mobile pay. Har man glemt penge, må man komme igen 

en anden dag. Ingen betaling, intet armbånd. 

4 Kommunikationsgruppen:  

Vi mødes en dato efter påske. Kristin hører, hvornår det passer Tine 

5 Økonomi: 

Jan siger, at økonomien ser fin ud. 

 

I øvrigt: 

Sponsorskilte: 

Maria og Eva skal snarest bestille sponsorskilte. 

 

Grill til indvielse: 

Philip kom med et spejl til omklædningsrummet – det passeres videre til Kim. 

Philip efterlyste briefing i god tid til grill-manden fra Ålborg, som vil sponsorere at 

vi får en -tror den hedder Zephyr-gril – til indvielsen. Manden fra Ålborg skal helst 

have besked 14 dage før indvielsen – ellers kan det nok ikke lade sig gøre. 

 

Husorden: 

Vi besluttede, at slette punkt 4 i ”husorden for saunaen”.  Den passus, som handler 

om, at man skal være ”påklædt”, når man går til og fra saunaen udendørs. Det kan 

vi jo ikke kræve. Udenfor saunaen er offentligt rum, og der må folk jo godt gå 

nøgne, hvis de har lyst. 

 

 

 

 

 Næste møde: 

Vi har ikke aftalt nyt møde 

 


