Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 20 juni Veddelev Vinterbadning
Tilstede: Lone Stagsted, Tim Hjort, Hanne Jeppesen, Ulla og Uffe Sognstrup Larsen
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konstituering
Ansøgning Byggetilladelse
Sauna
Trappe
Økonomi – funding, sponsorer,
Kommunikation
Vandprøve
evt.

Referat
Poster:
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger :
Lone – Formand
Uffe – kassèr
Ulla - Bookingansvarlig
Ang. søgning om dispensation tilbyggetilladelse
Der indhentes fuldmagt fra VBL og VSB.
Derefter kan vi starte dialogen med kommunen (kontaktperson: Kim Berg)
Sauna
Vi har fået en henvendelse fra en interessent ang. sauna konstruktion. De kan være
behjælpelige med at bygge en sauna og omklædning med udgangspunkt i en brugt container.
Vi går videre med dialogen med dette.
Vi tager dialogen med VSL og VSB vedr. mulighed for placering af sauna med kran, når sidste
båd kommer op.
Lone beder Morten om at tegne saunaen så den passer til containerens mål (ca. en meter
længere og 1/2 meter bredere).
Trappe
Vi har kontakt til det firma, som har bygget trappen på havnen i Roskilde, og satser på at de
skal bygge den, det kræver et besøg på havnen så den kan designes korrekt.
Økonomi
Funding
Kommunens udviklingspuljer kan først søges igen i 2019

Nordea- fonden – har givet positivt tilsagn fra vores forespørgsel, vi går derfor videre med den
ansøgning med deadline den 10/7
Øvrige fonde afsøges efter ferien
Sponsorer
Private
En privat sponsorversion udarbejdes og sendes ud sammen med mail omkring indkrævning af
opstartsgebyr når denne er klar.
Firmasponsorer
Der udarbejdes en liste over firmaer i Veddelev og omegn og sendes ud - Der tages kontakt til
diverse firmaer, så snart vi har modtaget et kontonummer fra Jyske bank.
Kommunikation
En lukket Facebookgruppe tilknyttes til alle medlemmer.
Systemer til dokumenter
Referater på hjemmesiden
Hanne svarer medlemsmails
Vandprøve
Eurofins har taget vandprøver Coli og enterokokker og vandkvaliteten er rigtig fin (se bilag 1)
Næste møde
20. august
punkter til næste møde
• regler
• funding
• økonomi
• ekstra ordinær generalforsamling
• sauna
• trappe
• medlemmer
• strøm og vand

