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Generalforsamling for Odder Vinterbadeklub
Tirsdag den 15.03.2016 Kl. 20:00

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

Dagsorden for Generalforsamling 2016:
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/kontingent.
7: Godkendelse af forslag til vedtægtsændring vedr. annoncering af
generalforsamlingen.
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg fra bestyrelsen er Ditte Kennum, Bodil Jensen og Lene Skau, og som suppleanter
er Leif Kristensen og Betina Mortensen på valg.
9: Valg af revisor og evt. en revisor suppleant
10: Evt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på general forsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den
måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
--Ad 1: Formanden Sys bød velkommen og præsenterede dagsorden. Der var en god
stemning og flere fremmødte end bestyrelsen havde turdet håbe på.
Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Kristian Korshøj Jørgensen blev valgt
og styrede generalforsamlingen gennem resten af dagsordenen.
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Ad 2: Sys fremlagde beretning omkring hvad der var sket i årets løb. Bla. Kom hun ind
på vores bestyrelsesmøder hvor vi havde haft fokus på indsamling af penge og byggesagsbehandling ved kommunen, begge ting der havde fyldt meget. Senest var der talt
meget om fondraising af de sidste ca. 300.000 kr. vi mangler før anlægsbyggeriet kan
gå i gang. Beretningen blev godkendt.
Ad 3: Ditte fremlagde regnskabet og det blev godkendt. 10 nye medlemmer i 2015 og
et indestående pr. 311215 på 449,37 kr.
Ad 4: Sys fremlagde budget for 2016.
Forventede udgifter i 2016 på kr. 8650 og indtægter på kr. 15100.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5: Ingen indkomne forslag.
Ad 6: Fastsættelse af indmeldelsesgebyr/kontingent på 200 kr. pr. medlem for resten
af året og 250 kr. til næste år. Nye medlemmer skal således fra d.d. betale 250 kr. i
indmeldelsesgebyr og 200 kr. i kontingent for 2016.
Godkendt.
Ad 7: Vedtægtsændring foreslået af bestyrelsen således at generalforsamlingen ikke
nødvendigvis skal slås op i Odder Avisen da det koster mange penge. Bestyrelsen
fortsætter med at skrive mails og sætte indkaldelse og dagsorden på facebook.
Vedtægtsændringen blev godkendt.
Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Alle ønskede genvalg.
Genvalgt.
Som suppleanter blev både Leif Kristensen og Betina Mortensen genvalgt.
Ad 9: Kurt Christensen ville gerne fortsætte som revisor.
Genvalgt.
Ad 10: Bolette foreslog at alle skulle give 20 kr. til vores badedage for snaps således
at vi kunne samle ”mange bække små” Dette ville bestyrelsen samle op på til næste
badedag.
- Line spurgte til om foreningen skulle følge op på tilbuddene på byggeriet. Hun mente
ikke nødvendigvis at man skulle benytte tilbuddene. Således kunne det være muligt at
få nogle lokale håndværkere til at give lidt støtte ved at slå noget af prisen.
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- Leif var enig med Line.
- Tina havde tro på at Nonbye gerne ville lægge nogle sponsor kr. Hun ville gerne formidle.
- Lidt snak om hvervelse af nye medlemmer.
- Lidt snak om rengøring af huset. Mulighed for at Højmarken kunne hjælpe?!
Kl. 2100 var generalforsamlingen slut.
Ref./D. Kennum

