
Referat bestyrelsesmøde Vinterbadeklubben OdinsVig d. 1. juni  
 

1. Konto og indmeldelse 
- Vi har lavet en konto i Handelsbanken som Ulla er indehaver af og Merete er 

medindehaver af. 
- Ulla får et hævekort til kontoen, hvilket vi skal bruge til at oprette mobile pay 

løsningen. Når Ulla har modtaget hævekortet giver hun Hjalte besked og så opdaterer 
han hjemmesiden. Hjalte giver Merete besked så hun kan oprette en besked på 
facebook siden. 

- Hjalte har lagt ud for mobilabonnement. Det ændres når vi har fået hævekortet og 
Hjalte får de penge han har lagt ud. 

- Nummeret til mobile pay er 60557540 
 

2. Åbningsevent d. 1. juli 
Hvem kan deltage?, Kan vi finde på noget sjovt som kan promovere foreningen nu hvor 
pressen kommer? Skal vi have batches eller t-shirts?  

- Vi får lavet batches til åbningen 
- Claus mener at de har en batchmaskine nede på kulturmaskinen. Det undersøger 

Merete. Måske kan vi få lov at købe dem igennem idrætsparken. Det undersøger 
Merete også. 

- Merete spørger hendes svigerinde om hun vil lave et udkast til logo. Evt. noget med 
Odin eller et symbol på vinterbadning, bølger, is eller noget i den dur. 

- Vi vil gerne være de første der hopper i.  
- Afstem med Kim om det er ok at vi inviterer de 40 personer der meldte sig ind på 

generalforsamlingen. 
- Har idrætsparken en slush ice maskine vi kan låne?  
- Vi skal finde ud af om vi kan låne eller købe vikingehorn. Det kigger Claus efter. 
- Merete skriver også på facebook og fortæller om eventet og ligger op til at folk 

kommer og hilser på kl. 12.00 når det åbner for offentligheden. 
- Merete spørger ind til programmet og om vi skal komme før osv. 
- Alle fra bestyrelsen kan deltage. Hjalte er måske pga. Roskilde. 

 
3. Facebookside 

- Alle deler siden på egen væg 
- Anne Sofie tjekker hvad der kan genopslås fx billederne fra ugeavisen 
- Vi kan i bestyrelsen være gode til at lave opslag  
- Claus skriver til Odense vinterbadere og spørger om de vil lukke siden, da det er den 

første der kommer frem på google når man søger på vinterbaderne. 
 

4. Værdigrundlag for foreningen 
 
Via et samarbjede med Odense Kommune ønsker OdinsVig at opnå at facilitere:  
- Fælleskab, socialt samvær (være sammen omkring aktiviteten)  
- Sundt og aktivt liv 
- Møde nye mennesker (på tværs af alder, køn og forskellighed (mangfoldighed).  
 
- Merete formulerer et værdisæt og sender udkast rundt 
- Ift. Brugen af havnebadet følger vi de retningslinjer som Odense kommune har 
besluttet. Linke til regelsæt når det er slået op. 
 
 

5. Evt.? 



Spørgsmål til Kim 

- Spørg Kim om chip- og kortlæseren ved de to indgange. Hvad skal de bruges til? Skal 
de bruge dem til at holde styr på antallet af personer på området? 

- Har de formuleret et regelsæt? Er de tilpasset vinterforhold?  
- Sommeråbningstider? 6.00 – 8.00 og 11.00 – 19.00. Er det stadig gældende?  

Yoga 

Yoga med Resi på havnen 3 gange i løbet af juni: 

Gratis yoga 45 min.  

Annoncere på facebook 

16/7 kl. 10.00  

23/7 kl. 10.00  

30/7 kl. 10.00 

Delelementer af yoga kan også være en del af vinterbadningen fx inde i saunaen ala hotyoga.  

Claus snakker med Stephen på lørdag. Fortæller at vi holder næste møde dernede. Vi holder 
næste møde dernede efter åbningen d. 1. juni.   

Punkter til næste møde:  

- Årshjul 

- Åbningsevent til september. Vi skal Stephen fra Soup Stone med. Der skal vi huske beboerne 
og firmaerne. Vi skal have lavet en flyer med logo.  

- Introlørdage ”Bad med bestyrelsen” (møde bestyrelsen, termokande med kaffe) sig goddag 
og få et koldt gys.  

- Ambassadører som introducerer nye medlemmer til vinterbadning på sigt. 

 

 

 

	  


