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Emne: 
 

 
BESTYRELSESMØDE 

Dato: 13. oktober 2022 kl. 19:00 
 

Sted:  Hos Lene 
 

Deltagere: Maria Petersen, Jan Boss Henrichsen, Tanja Henrichsen, Kristin Eliassen og Lene 
Hoffmann  
 

Referent: Lene Hoffmann 
 

Dagsorden 1. Formandens meddelelser  
2. Status på udbedringer i bygningen 
3. Styring af saunaovn 
4. Status på anvendelse af saunaen 
5. Status på Gus 
6. Optag af nye medlemmer 
7. Adgang med chip 
8. Halloween 
9. Medlemmer 
10. I øvrigt 

 
Dagsordens-

punkt 
Referat 

1 Formandens meddelser 
Maria er i dialog med John Mogensen om afholdelse af 1.-hjælpskursus. 
 
Der blev talt om, hvor den nærmeste hjertestarter er. 
 

2 Status på udbedringer i bygningen 
Kim har udbedret:  

. Ventilation i teknikskabet 

. Tilretning af bænke, så man kan gøre rent under disse. 

. Vandhane i omklædningen, for at lette rengøring. 
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3 Styring af saunaovn 

Jan er fortsat i dialog med Harvia om styring af ovnen, så den kan tændes både om 
morgen og sidst på eftermiddagen. Forventer svar om en uges tid. Indtil da prøver 
Jan forskellige muligheder, så det ikke er nødvendigt at tænde ovnen manuelt om 
eftermiddagen.  
 
Det aftaltes, at vi afventer svaret fra Harvia, og ellers skal vi tilknytte en ekstern 
hjælp til styring og opfølgning på sagen. (Evt det elektrikerfirma, som monterede el 
i saunaen for os (Danny)) 
 
I mellemtiden sætter Jan Maria og Lene ind i teknikken, så de kan tænde og slukke, 
hvis Jan f.eks. er på ferie. 
 
Jan laver en pixi-bog om styring af saunaen. 
 

4 Status på anvendelse af saunaen 
Anvendes endnu ikke intenst. Der er plads til flere brugere. Jan laver til næste 
møde en oversigt over, hvornår og hvor mange der bruger saunaen. 
 

5 Status på GUS 
Der er stadig plads til flere deltagere i GUS-arrangementerne. 
 
Der vil fremover fast afholdes GUS torsdag aften kl. 19-21. 
 
Derudover kan der afholdes GUS-event, i weekenden efter nærmere aftale med 
bestyrelsen. 
 
Maria kontakter gusmestrene, så GUS oprettes i ÅHH’s eventkalender på 
hjemmesiden.  
 

6 Optag af nye medlemmer 
Der var enighed om, at de personer, som står på ventelisten (115 personer) tilbydes 
medlemskab pr. 1. januar 2023. Vi sender en mail med oplysning om dette samt en 
faktura ultimo november 2022 – og med betalingsfrist medio december. På den 
måde har vi god tid den tidskrævende proces med medlemssystemerne. 
 
Lene hjælper Tanja med at aflæse indbetalinger via Mobilpay (efter ultimo 
november), så Tanja kan opdatere medlemssystemet. 
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7 Adgang med chips 
Gusmestrene får udleveret en chip, så de har adgang ifm. gusarrangementer – på 
samme måde som de chips, der er udleveret til vinduespudser og rengøring. De 
oprettes ikke som medlemmer i systemet. De er naturligvis velkommen til at melde 
sig ind i foreningen på lige fod med alle andre. 
 
Nye medlemmer får udleveret adgangschip ved tre arrangementer på Bølgen. (Jan, 
Philip og Tine). Derefter kan man få udleveret nøglechip en gang om måneden 
efter nærmere aftale med Jan.  

8 Halloween-event 30. oktober kl. 16-19 
Tanja, Jan, Maria, Eva, Kristin og Lene deltager i forberedelsen, afholdelsen og 
oprydning efter arrangementet. (kl. 15-20) 
 
Tanja har indkøbt en masse allerede. Lene køber det, der mangler. 
Lene tager lyskæder med.  
 
 

9 Medlemmer 
Foreningen har 397 betalende medlemmer og 107 på venteliste. Der var enighed om 
at tilbyde medlemskab til dem på ventelisten.  
 

10 I øvrigt 
Adgangschip: 
Brikken giver personligt adgang til chipejeren. Vi giver ikke tilladelse til, at chippen 
udlånes af medlemmerne til andre personer.  
 

 Næste møde: 
Ikke aftalt 


