
Referat fra bestyrelsesmøde i De Blå Næser den 5.1.2023, 

Referat:

Pkt. 1: Godkendelse  af dagsorden og referat fra sidste møde.
Dagsorden og referat godkendt.

Pkt. 2: Vikingedåb den 4.2.2023
Hvem skal døbes: Drøftet dåbsnavne, i alt 8 medlemmer skal døbes.
Elsa skriver om baggrunden for valg af navn, Tove spørges vedr. vers

Praktiske gøremål  :
Elsa tjekker der er møjd nok.
Papkrus+forplejning inkl. kakao – Elsa
Margit har talt med Click den 6.1, der er ikke mulighed for navn i bunden men undersøger
bedre tusch. Click skal have navne 2 uger inden, dvs. den 18. januar via mail. Krusene er
steget med ca. 30%, ca. 149 kr/stk. 
Henrik spørger Kim Albæk efter ”Den Blå løber”
Henrik kontakter Ole (trompet) og Tommy Thomsen (PR)

Mail: til medlemmer, som skal døbes med tilmelding (5 dage) om de ønsker dåb.
Udsendes 6. januar. Husk at skrive vedr. udklædning m.m. (tjek tidligere mail)

Mail til alle medlemmer vedr. orientering om dåb, husk at nævne generalforsamling samt 
forslag til være formanden i hænde 2 uger før generalforsamling. Husk, spørg vedr. kage 
til arrangement og arrangement foregår ude.

Pkt. 3: Generalforsamling den 4-3-2023 kl. 9.15
Endelig Indkaldelse inkl. dagsorden og bilag udsendes 1 uge før generalforsamling.
I mail vedr. dåb skrives samtidig
Cita er på valg – modtager genvalg
Thomas er på valg – modtager genvalg
Margit er på valg – modtager genvalg
Carsten, revisor – på valg

Ole P. har sagt ja til ordstyrer
Forslag til referent: Trine (Margit spørger)
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Pkt: 4. Udkast fra Cita.
Cita har udarbejdet flere dokumenter - flot arbejde. Følgende dokumenter:
Faktura – udkast. Drøftet og godkendt
Vejledning for sauna 
Beredskabs plan
Morgentjans - Elsa gennemgår
Velkommen, november – er gennemlæst. Betaling for nye/tidligere medlemmer er 
fremadrettet ens og sker  ved tilmelding.
Privatlivspolitik for medlemmer af De Blå Næser
Vedtægter, gennemgås af Irene

Pkt. 5. Medlemmer og økonomi.
133 betalende medlemmer. Flot stigende medlemstilgang.
Drøftet økonomien og med baggrund heri, foreslår kontingentstigning på 50 kr.

Pkt. 6: Evt.
Fonden: www.vellivforeningen.dk
En mulighed kan være til afslutningsfest, dåb, evt. havnens dag.
Max. 50.000 kr.
Margit undersøger muligheden, 

Vandsportens Hus: Thomas orienterede.
AP Møller Fonden gav 15 mill., fonden har nu i alt 21 mill.
Ap Møller Fonden vil gerne være behjælpelig med arkitekt konkurrence.

Foreningerne skal indgive ønsker, har tidligere udarbejdet dokument. Aftalt at Henrik finder
tidligere er udarbejdet - skal drøftes på næste best. møde.

Vedr. lyd i saunaen, Henrik undersøger muligheden vedr. troldtekt.

Mødet sluttede kl. 21.30.
Ikke aftalt nyt møde tidspunkt.

6.1.2023, Margit Oien, referent.
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http://www.vellivforeningen.dk/

