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

Dagsorden for Generalforsamling 2015: 

1: Valg af dirigent 
2: Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden 
3: Regnskabsaflæggelse 
4: Godkendelse af budget 
5: Behandling af indkomne forslag 
6: Fastsættelse af  indmeldelsesgebyr 
7: Godkendelse af forslag til husregler for brug af badeanstalt.
8:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

(på valg fra bestyrelsen er Sys Zoffmann Glud, Mia Stephansen,  
og som suppleanter er Erik Warming og Leif Kristensen på valg.

9: Valg af revisor og evt. en revisor suppleant 
10: Evt.

---

Ad 1: 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. 
- Vagn spurgte til om det var muligt at gå i gang med saunabygningen uden at have det 
fulde beløb. Lidt snak omkring økonomisk sikkerhed og Sys svarede at vi skulle have lidt 
mere kapital før vi kunne sætte håndværkere i gang.
- Bodil spurgte til om bestyrelsen havde flere fonde de ville søge, hvortil der blev svaret 
at der var søgt flere og flere lå afventende alt efter hvor mange penge vi fik fra de søgte 
fonde.
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- Kaj spurgte til hvor hurtigt håndværkerne kunne komme i gang når der blev givet grønt 
lys. Lidt snak om dette – bestyrelsen ville få møde med CC green asap.
- Vagn spurgte til budgettet (på badehuset) lidt snak om dette.
- Vivi spurgte til om vinterbadeklubben skulle betale for evt. ny badebro. Lidt snak om 
badebro og at kommunen ville betale for eksisterende bro, umiddelbart ikke for en udvi-
delse af denne.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3: Ditte fremlagde regnskab.
---
13 nye medlemmer i 2014 og et indestående pr. 311214  kr. 16.926,22
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Sys fremlagde budget for 2015
---
Forventede udgifter i 2015 på kr. 40.650 og indtægter på kr. 37.500.
Budgettet blev godkendt.

Ad 5: Ingen indkomne forslag. 

Ad 6: Indmeldelsesgebyr. 
---
Bestyrelsen anbefalede et indmeldelsesgebyr på 350 kr. fra den dag saunabygningen er 
indflytningsklar.

- Vivi spurgte til hvordan det lå i forhold til omkringliggende vinterbadeklubber. Sys 
oplyste at der var klubber med indmeldelsesgebyr på 100 kr. og klubber med op til 
1000 kr.
- Vagn spurgte om man kunne benytte huset ved at betale kontingent men uden at 
betale indmeldelsesgebyr således at man ikke var medlem af vinterbadeklubben. Det 
svarede Sys benægtende til.
- Bodil spurgte til adgang til saunaen, lidt snak omkring mulig indkøb af brik til dørlås, 
intet dog besluttet pt.

Indmeldelsesgebyr på 350 kr. blev godkendt.
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Ad 7: Husreglerne blev delt rundt og gennemgået. Ej et punkt generalforsamlingen var 
forpligtiget til at godkende. Snak rundt om bordet om reglerne.

- Bodil spurgte til åbningstider på saunaen. Sys svarede, at vi ville forsøge os frem og 
var interesseret i at høre fra medlemmerne mht. ønsker. Forslag fra bestyrelsen noget 
i retning af 2 timer formiddag og to timer om eftermiddagen. Lidt længere tid i week-
ends.
- Vagn spurgte til om man kunne bruge bruseren om sommeren. Negativ på dette.
- Torben spurgte til frostsikring af etablissementet. Lidt snak om dette. Bestyrelsen ville 
tage det med til møde med CC green.

Husreglerne blev godkendt.

Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Begge ønskede genvalg. 
- Genvalgt.
Som suppleanter blev valgt Leif Kristensen (genvalg) og Betina Mortensen. 

Ad 9: Leif Møller fra A4 Revision havde trukket sig som revisor. Kurt Christensen havde 
godkendt regnskab for 2014 og ville gerne stille op som revisor.
- Valgt.

Vagn Christensen ville gerne stille op som revisor suppleant.
- Valgt.

Ad 10: Eventuelt 
-  Vivi spurgte til tanker omkring tilgang af medlemmer. Snak bordet rundt om max antal 
medlemmer og evt. ventelister.
- Kaj spurgte til om man havde tænkt på et max brug af sauna. Negativt til dette. Som 
medlem må man komme så ofte man vil i åbningstiderne.
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