
 

 

Vinterbadernetværket Guldborgsund, referat af bestyrelsesmøde 07.04.2022 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde  
2. Siden sidst fra formanden 
3. DGI / Økonomi /Administration (Marianne) 
4. Havnens dag i Stubbekøbing (Møde 26-4 og event 11/6) 
5. Foreningernes dag i Stubbekøbing (21/8) 
6. Sauna kontrakt, løse ender, overvejelser i forhold til årshjul (hvor skal saunaen stå hvornår) 
7. Næste saunamøde  
8. Opfølgning på tjek af badevandskvalitet (Annalise) 
9. ”Sikkerhedspose” ved saunaer og ”badehuse”. Forslag til indhold: eks hundetæppe 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
 
 
 
Ad1. 
 Referatet blev godkendt 
 Vær opmærksom på at alle på maillisten får besked hvis et møde aflyses  
 
Ad2.  
Saunaen ankom mandag d.4/4-22- desværre den forkerte størrelse. Den rigtige ankommer om en        
måneds tid. Johny fra Guldborgsund Kommune kontakter Thomas vedr modtagelse når det bliver aktuelt. 
 
Vinterbaderværtkursus: Brochure uddelt til deltagerne, certifikat kommer senere. 
 
Træf med Rostocker Seehunde 23/4-22: Vi mødes ved færgeterminalen kl 11. Ann lægger det på FB samt 
ud lokalt i Gedser. Deltagere: Grethe, Ann (ikke sikkert), Marianne, Isabelle (ikke sikkert), Erik (minus 
badning). Husk at melde til spisning inden 18.april, hvis deltagelse heri ønskes. 
Rita kontakter Folketidende vedr pressedækning. 
 
Fakturaer er overdraget til Marianne (kommende kasserer). Sæsonafslutningen var lidt dyr, men det er ok 
da vi har haft en næsten gratis sæson. De fleste arrangementer er dækket af DGI og Guldborgsund 
Kommune 
 
Saunakontrakt: -kommentarer hertil er sendt til Johny fra Guldborgsund Kommune. Kontrakten distribueres 
til saunagruppen når den er underskrevet. 
 
Ad3.  
Vi skal have udnævnt en ”sauna-administrator”, som kan oprette begivenheder. Dette kan ske via ”Min 
Forening”, hvor DGI klarer betaling via MobilePay. 
Ann og Marianne deltager i kursus for ny kasserer i maj.  
 



I næste nyhedsbrev kommer information om Min Forening og om at invitation kan forventes (pr mail). 
 
Ad4.  
Forslag til aktivitet på Havnens dag: Sauna og isbalje. Hvis vores egen sauna er klar, kan vi holde indvielse, 
alternativt lejer vi af Thomas. 
Grethe deltager i formødet 26/4-22, snakker med René (den nye havnefoged) om is og forsøger at få 
samme plads som sidst. 
Saunaen foreslås døbt ”Rullemarie”, da den ”afmonterer stress” hos alle besøgende   
 
Ad5.  
Forslag til aktivitet: Sauna ved badebroen i anlægget  
Ann er tovholder samt kontakt hos Liv i Stubbekøbing og inviterer flere. 
 
Ad6.  
Lene er tovholder for saunagruppen, som assisterer med diverse. 
Sauna-opstart ved fuldmånebadning i Stubbekøbing 10/10-22 
Saunaen er tilbudt bofællesskab med Idas Venner i kommunens lokaler på Tyreholmen i Stubbekøbing. Her 
er også mulighed for opbevaring af brænde (5 rummeter). 
Nykøbing-gruppen kan hente brænde direkte på Sønderskovhjemmet. 
Saunaen vil på skift stå i Bøtø, Nykøbing, Gåbense og Stubbekøbing. Hesnæs kommer med når der er fundet 
en person som vil stå for det. (Zara har meldt fra pgr tidsmangel). Gitte Seiding har også trukket sig fra 
saunagruppen af samme årsag. 
Thomas sørger for chip til saunaen, så vi kan se hvor den er i tilfælde af tyveri. 
Betaling af brænde aftales mellem Grethe og Marianne 
 
Ad7.  
Lene indkalder til møde i saunagruppen i starten af maj. Post meeting: 10.maj. Husk: Ann skal med på mail-
listen 
 
Ad8.  
Lis har kommunikeret med AnneMette Jonsen vedr kontrol af badevandskvaliteten om vinteren, men da 
det er forbundet med en omkostning bliver det nok ikke aktuelt. 
Vandkvaliteten ved Nordre Bådelaug er ok og den nye bro placeres hvor vandkvaliteten er bedst.          
 
Ad9.  
Forslag til indhold: Alutæppe, plaster, spritservietter, hundetæppe (skal kunne være i en 
”vinterbaderpose”). Sagen tages op ved næste saunagruppemøde. 
          
Ad10.  
Sidste badedag på broen ved Nordre Bådelaug er 26/4-22. Der afholdes afsked/sørgeceremoni 24/4-22 
           
Ad11.  
Bestyrelsemøde hos Lis eller Bente, Kirsebærvej d.4/10-22 kl 19, hvor emnerne bla er: Fuldmånebadning 
10/10-22 og Generalforsamling 25/10-22 
           
            
 
 
                                                                                                                                Referent: Marianne Schjerning    


