
Bestyrelsesmøde Vinterbadeklubben OdinsVig d. 4. april  

 

1.Betalingsmuligheder på hjemmesiden 

Ulla har du mulighed for at tage kontonummeret med på mødet, så Hjalte kan sætte det på 

hjemmesiden. 
CVR, hævekort og mobile Pay? 

- Ulla har oprettet et cvr nr.  

- 9 kr. om måneden i mobilabonnement hos Oister  

- vi afventer reg. og konto nr. – banken skal have nogle oplysninger. 

- Hjalte opretter Oister abonnement – Ulla og Hjalte koordinerer. 

- Hjalte opretter to muligheder for betaling af kontingent:  

o Kontooverførsel. Man skal skrive navn og oplysninger når man opretter sig. Folk 

skal huske at påføre navn ved overførslen af pengene. 

o Mobile Pay: mobilabonnement oprettes via foreningens CVR nr.  

- Merete og Ulla koordinerer en gang om måneden ift. om dem der har tilmeldt sig har 

betalt. Merete kan sende mails til folk der har tilmeldt sig som ikke har betalt.  

 

- Merete sender en bekræftelsesmail (velkomstmail) som sendes ud til dem der har 

betalt. Der skal stå at mailen også er medlemmets medlemsbevis 

 

- På hjemmesiden skal der stå at mobilnummeret ikke kan bruges til henvendelser.  

 

- Merete forfatter en besked til facebook, når betalingsmuligheden er oppe at køre.  

Hvad får man: 

o Talerør til Odense Kommune 

o Sociale arrangementer  

o Hvis man melder sig ind støtter man op om at Odense kommune skal prioritere 

vinterbadning på havnen fordi vi viser at vi er mange der gerne vil bruge badet 

om vinteren. 
o Hvad vil foreningen arbejde for?  

2. Hjemmesiden  

Tilføjelser og ændringer til hjemmesiden.  

Info om havnebad og vinterbadning på odense.dk - hvornår planlægger Odense Kommune at 

skrive noget om brugen af havnebadet (Merete kontakter Kim Wendel inden mødet) 

 

Vi foreslår følgende åbningstider til Odense Kommune 

 

Åbningstider: 

weekend: 

- 8.00 – 11.00 

Tirsdag og torsdag 

- 18-21.00 

Mandag og onsdag 

- 6.30 – 09.30 

Vi linker til Odense Kommunes hjemmeside.  

http://odense.dk/


Når vi har lavet værdigrundlag skal det ind på hjemmesiden. 

Arrangementer og billeder fra arrangementer på hjemmesiden 

 

3. Fra facebookgruppe til facebookside? 

Hjalte ser nogle fordele ved at FB-gruppen bliver lavet om til en FB-side. Hjalte medbringer en 
kort liste med fordele/ulemper, og så kan vi drøfte det på mødet. 

- ikke for lange tekster på facebook. Bedre at lave opslag på hjemmesiden og linke. 

Hovedproblemet 

- kan ikke flytte medlemmer 

Facebookgruppe  

- ikke så god til mange medlemmer 

- ikke indekseret af google – dvs. man kan ikke søge  
- hjemmeside og facebookvæg kan ikke kobles 

Facebookside 

- alle kan ”synes godt om” – skal ikke godkendes 

Merete opretter en facebookside og sæt Hjalte med medadministrator.  

Linke til facebooksiden på den eksisterende facebookgruppe.  

slå gamle opslag fra facebookgruppen op på ny, så vi får historien med. 

Anne Sofie tager billeder på havnen og uploader på den nye side 

4. Sauna 

Opfordring fra facebook (Martin Sløk) om at bestyrelsen arbejder for at saunaen ikke skal 

aktiveres fra dvale men er på fuld blus i alle tre timer i åbningstiden. Herudover at saunaen 
bliver med sten så der bliver en bedre luftfugtighed og temperering. 

- Merete kontakter medlemmer og ønsker at saunaen er varm fra havnebadet åbner 

om morgenen. Hvis der ikke er nok der bruger det kan de overveje en dvaleordning.  
- Hvordan bliver saunaen opvarmet – hvilken slags ovn?  

5. Arrangementer 

Opfølgning på besøg i Jomsborg samt ideer til events med diverse restauratører og firmaer i 
Odense. 

- Merete vender tilbage til Jomsborg. En mulighed var at besøge bryggen 

- Har Kim været på bryggen?  

- Merete spørger Kim om der er noget vi skal holde møde om ellers tager vi dialogen 

over mail indtil videre. inden åbning i juni eller vente til vinterbadesæsonen skal 

planlægges. 



- Soup Stone er klar på samarbejde.  

- Kaj svarer ikke men åbner til sommersæsonen 

- Rice har ikke svaret 

- Anne Sofies yogalærer er også klar på samarbejde 

- Kunne vi få billig kaffe på tanken? Det undersøger vi på et tidspunkt.  
 

6. Er der mulighed for, at vi får et klubhus ved havnebadet? 
Jeg tror, det vil være praktisk, både ift aktiviteter opbevaring mv. 

- Hvordan opbevares personlige ejendele i havnebadet?  

- Er der gratis skabe? 

 
7. Skal vi inviteres til åbning af havnebadet i juni? 

Jeg ved ikke, om vi var inviterede til standerhejsning med politikere mv i marts måned? 

- Merete skriver til Kim at vi gerne vil inviteres til åbningen af havnebadet. 

- Hvad har de af planer for åbningen? vi vil gerne præge dagen ved at bestyrelsen møder 

op. Vi vil gerne bidrage med arbejdskraft. 

- vi vil gerne servere slush ice – måske har de en maskine i en idrætshal 

- vi vil gerne sælge medlemsskaber ved åbningen 

 

8. Skal vi arrangere sommerfest?  

Det er selvfølgelig ikke lige nu, men det kunne være smart at vi også bruger og reklamere for os 

selv om sommeren. 

- sæsonstart. bade, suppe, introdag – vi planlægger senere. 

  

 

Næste møde: 

 

Hos Hjalte onsdag d. 1. juni kl. 19.00 på adressen Buchwaldsgade 13 B, 1.1 

 

Punkter: 

 

Foreningens værdigrundlag: 

 

- hvis man melder sig ind vil man nok gerne vide hvad det er foreningen står for 

- hvad er det vi arbejder for 

- skabe en god kultur omkring brugen af havnebadet 
 

 


