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Dagsorden
1) Velkomst
2) Valg af referent og dirigent
3) Afstemning om begæret mistillidsvotum til bestyrelsen
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen + valg af suppleanter
5) Evt.

Der er et lige dele stort behov og potentiale for at foreningen og badet bevæger sig mod sin
bedste periode nogensinde. Behovet er fordi ﬂere gæster gerne vil ind i varmen hos os end
nogensinde før. Dette gælder både individuelle mennesker og samarbejdspartnere.
Potentialet ligger i at Sjællandsgade Bad nu er blevet en kendt og unik FRIVILLIG DREVET
kulturinstitution på nørrebro. Vi har fremadrettet et større ansvar at løfte FORDI vi har vist
gennem mange forskellige udviklingsperioder, som forening og fællesskab at vi KAN løfte
denne ærefulde opgave det er, at forvalte kulturskatten Sjællandsgade Bad.

Det vi har brug for nu er
at ﬁnde sammen,
at ﬁnde ro på,
at vælge en bestyrelse vi kan have tillid til,
at vi hver især bliver ved med at byde ind på de af badets aktivitetsområder, hvor vores passion,
kompetencer og kalenderhuller falder sammen - og hvis det bliver nødvendigt så har vi brug for
● at vi hver især kan acceptere, hvis badets bedste betyder at noget ikke bliver helt “som det har været”
- for os individuelt eller for det store fællesskab.
●
●
●
●

Det der IKKE er brug for er en “professionalisering af
menneskesynet”. Der er brug for en ihævdholdelse og revitalisering
af den respekt, nærhed og samarbejdsvilje, som har været
hædersmærkerne for de frivillige på badet i de ni år vi sammen har
givet Nørrebro et andet sted at smide tøjet og føle sig hjemme.

Det går godt for badet
●
●
●
●
●
●
●

●

Kommunen har godkendt virksomhedsplan og budget for 2022, samt et revideret budget for 2021, der giver os mulighed for at sætte et betydeligt større
fokus på pleje af vores frivillige hen over de næste par måneder.
Adskillige gamle og erfarne frivillige er begyndt at tage vagter igen og tage ﬂere vagter hen over den seneste måned
Der er pt allerede nu en liste med ca. 20 potentielt nye frivillige, som venter på at blive indlemmet i fællesskabet
Vi har og får ﬂere gæster igennem end nogensinde før. Alle gusarrangementer, der opslås udsælges inden for et par dage.
Der er kommet billeder på væggene igen - Fernisering d. 22. November kl. 18 Peder Vedel
Der kommer en særudstilling og badehusets fællesskaber (kureret gratis til, for og om os) i slutningen af måneden på begge afdelinger - Fernisering d.
29 november kl. 17.30, Astrid Olson
Vi har 3 forskellige typer arrangementer særligt for forskellige grupper af udsatte (2 af dem ugentlige) 1 af dem månedlig (2 af disse kører uden
frivillig deltagelse, det tredje ikke helt, så det skal der ﬁndes en anden mere permanent løsning på), samlet set er dette over det minimum, der er
beskrevet i driftsaftalen med kommunen.
Der er tovholdere, som har meldt sig til gerne at ville stå for arrangementer målrettet LGBQTI+ miljøet, samt Crosquis og yoga (af de nuværende faste er
kun børnebad uden faste frivillige tovholdere), samlet set har vi over det antal kulturelle arrangementer, som er vores minimum ift driftsaftalen

Det halter lidt for badet
●
●
●
●
●

●
●
●

Vi har kun 1 ansat, vores frivilligkoordinator som pt. er sygemeldt. Vi er i dialog med ham om situationen. Der ligger funktionsbeskrivelser til 2½ ansat - oplagt
fokusområde for den nye bestyrelse.
Vi har ikke i løbet af den seneste måned kunnet ﬁnde tid til målrettet at etablere kontakt til, oplære og indlemme de nye frivillige, der har ytret interesse - oplagt
fokusområde for den nye bestyrelse.
Vi mangler en officielt udmeldt og fast forankret frivilligpolitik - og retningslinjer for hvordan man opfører sig som gæst og hvordan man gør på vagt over for
grænseoverskridende gæster - alt sammen noget, hvor der ligger et meget grundigt forarbejde klar til at tage i brug - oplagt fokuspunkt for den nye bestyrelse
Der er enkelte dage hvor det kniber gevaldigt med at få fyldt vagtplanen i den almindelige åbningstid ud i god tid inden dagen. Vi har haft 1, men kun 1 dag, hvor vi ikke
kunne holde åbent. Den almindelige åbningstid ligger på det ugentlige minimum, som driftsaftalen dikterer.
Der har været et tab af viden omkring badets drift og dagligdag pga alt det der er sket siden generalforsamlingen d. 7 juni. I forlængelse af dette er nogen små opgaver ikke
blevet løst og andre er blevet løst af de frivillige hænder der kunne og ville - så der vil komme en længere proces med at systematisere og fordele ansvar i den nye bestyrelse
og ifbm ansættelser.
Vi skal have ny bogholderiansvarlig (vores nuværende stopper i morgen)
Det øgede pres fra ﬂere samlede åbne timer (alm åbningstid og arrangementer) betyder at vi skal have evalueret vores nuværende rengøringsaftale.
Badet har kun kunne holde åbent og fungere fra d. 7. juni og frem til nu pga ekstraordinære indsatser fra enkelte frivillige. I ved hvem I er. Jeres indsats fortjener en
klapsalve.
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