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Referat af

Generalforsamling for Odder Vinterbadeklub
Onsdag den 26.03.2014 - Kl. 19:30

Bestyrelsen var vært med kaffe og kage til de der mødte op til generalforsamlingen.

Dagsorden for Generalforsamling 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden
Regnskabsaflæggelse
Godkendelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af fremtidigt kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Eventuelt

--Formanden Sys lagde ud med velkomst og første punkt på dagsordenen var valg af
dirigent.
Kristian Korshøj Jørgensen blev valgt og styrede generalforsamlingen gennem resten af
dagsordenen.
Ad 2: Sys fremlagde beretning omkring hvad der var sket i årets løb.
– Leif havde et supplerende spørgsmål, hvordan kommunen forholdt sig til klubbens
planer. Hvortil der blev svaret at bestyrelsen ikke havde noget på skrift fra kommunen
men flere havde udtalt sig positivt stemt.
– Erik Warming spurgte til hvorfor bestyrelsen havde valgt den planlagte placering af
saunaen. Der blev svaret at der var p-plads, umiddelbart ingen naboer der kunne blive
generet, der var trukket vand til de off. Toiletter samt at bygningen delvis kunne skjules i
eksisterende buskads. Beretningen blev godkendt.
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Ad 3: Ditte fremlagde regnskabet. 43 medlemmer og et indestående på kr. 17.961,00.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4: Sys fremlagde budget for 2014. Forventede udgifter til markedsføring, arrangementer og diverse på kr. 8000,00. Budgettet blev godkendt.
Ad 5: Ingen indkomne forslag.
Ad 6: Fremtidigt kontingent. Bestyrelsen anbefalede et forsat kontingent på kr. 250
indtil vi havde en sauna, herefter kontingent på kr. 500,00. Når vi havde en sauna så
endvidere også et indmeldelsesgebyr. Dette dog ikke fastlagt.
-‐ Erik spurgte til hvem der skulle varetage driften. Snak omkring bordet planen er at
klubben varetager driften. Ikke endelig besluttet. Kontingent forslaget blev godkendt.
Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle ønskede genvalg.
Som suppleanter blev valgt Leif Kristensen (genvalg) og Erik Warming.
Ad 8: Leif Møller fra A4 Revision blev genvalgt som revisor.
Ad 9: Eventuelt
Der blev spurgt til hvilke arrangementer bestyrelsen havde i tankerne.
• Det blev oplyst at bestyrelsen holdt fast i søndagsarrangementerne første søndag i
måneden kl. 09.00 fra september – maj
• Der planlægges for en tur til Ebeltoft vinterbadeklub
• Planlægges for tur til Hou
• Planlægges for arrangement ved Roklubben på Saxild strand.
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