Referat af stiftende generalforsamling i Foreningen, Stouby Saunalaug
d. 2.4.2019 kl. 19.

Helene Fruelund bød velkommen, ca 16-18 personer var mødt frem.
Thomas Ghiladi blev valgt som dirigent.
Mette Ullersted som referent.
Thomas gennemgik stiftelsesdokumentet og forslag til vedtægter.
Vedtægterne blev vedtaget af forsamlingen uden ændringsforslag.
Egon Simonsen og Hanne Birk Markussen blev valgt til bestyrelsen
Mette Ullersted blev valgt som formand i bestyrelsen.
Anja Nielsen og Birgit Aagaard blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Ole Lyse blev valgt som revisor. Helene Fruelund blev valgt som revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig på stedet med Hanne som kasserer.
Budget blev gennemgået og vedtaget og kontingentsats besluttet: Årligt 400 kr for enkelt
personer, 600 kr pr husstand
Desuden blev følgende retningslinjer diskuteret, så bestyrelsen kan beslutte og iværksætte
det efterfølgende:

1) Organisering
•

Saunaen ejes fortsat af Stouby Lokalråd, (som bl.a. har en eksisterende forsikring,
som dækker den), og driftes og forbedres saunaen af Sauna-lauget.

2) Brugere og praktiske ting
•

Foreningen er åben for alle, der vil støtte og udvikle saunakulturen i Stouby Sogn
med særligt fokus på fællesskab og sundhed - dvs også andre end Stouby-folk.

•

Hvis man ikke er medlem, kan man få en gratis prøvetur, ved at dukke op til én af
de faste åbningstider.

•

Medlemmer må gerne tage en ven med, som ikke medlem. Hvis man ønsker at
medbringe flere ikke-medlemmer, skal man i stedet leje saunaen.

•

Man kan leje saunaen til f.eks. en privat sammenkomst. Det koster 200 kr for 2
timer (+ tid til opvarmning)

•

Vi fortsætter med 3 faste åbningstider, men tidspunkterne er ændret til lørdag kl. 14
-17, søndag kl. 9 – 12 og onsdag kl. 19 - 21

•

Derudover får alle medlemmer mulighed for at tænde spontant, hvis saunaen er
ledig og hvis de giver besked på facebook, min. to timer før den er varm. Det er
’god saunastil’ kun at tænde spontant op, når man ved, at der er flere end én, der
vil benytte den. Tjek altid først kalenderen, for at se om saunaen er lejet ud.

•

Campingpladsen lejer saunaen til deres gæster på normale vilkår. Disse vilkår
fastsættes og beskrives af bestyrelsen

•

Vi fordeler rengøring af saunaen blandt medlemmerne.

•

Nøgleboks opsættes på saunaen og koden skiftes f.eks. hvert kvartal

•

Den sidste der forlader saunaen, skal sætte timeren på 4, låse og lægge nøglen i
boksen.

•

Vi etablerer et booking- og kalender-system, der kan tilgås af alle medlemmer, så
man kan se hvornår der er faste åbningstider og ’hvem der har vagten’, om der er
udlejet, og om den er fri til en spontan saunatid, hvem der har rengøringen osv.

3) Budget
Nedenstående budget blev vedtaget

Sauna budget 24.3.2019
uger
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4) Kommunikation.
Anja Nielsen tilbød sin hjælp til at lave en hjemmeside. Bestyrelsen undersøger om
kalenderen, tilmelding, registrering, betaling osv) kan intergreres i denne eller om det skal
gøres på en anden platform
4) Forbedringer
Vi nedsætter ikke egentlige arbejdsgrupper til forbedringer og praktiske ting, men
efterspørger folk på FB-gruppen, når der er behov.
Første prioritet ift forbedringer er:
•

overdækket omklædning og knagerække, - evt bare en parasol og en bænk udenfor saunaen. Kajaklubben tilbød at vi kan bruge deres overdækkede terasse,
når vi ønsker.

•

flere paller/træ/fliser rundt om saunaen.
Referent, Mette Ullersted

