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Referat af

Generalforsamling for Odder Vinterbadeklub
Torsdag den 16. marts 2017 kl. 20.00, Saksild Kulturhus

Mødet afholdt i kulturhuset i Saxild, og bestyrelsen var vært med kaffe og kage.
Bestyrelsen var alle til stede. 2 yderligere medlemmer tilstede.

Dagsorden for Generalforsamling 2017:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. Stk. 5 nedenfor.
- Bestyrelsen foreslår nedsættelsen af udvalg til at arbejde med
badeanstalt projektet.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (På valg fra bestyrelsen er Sys Zoffmann Glud og Mia Stephansen som suppleanter er
Bettina Mortensen og Leif Kristensen på valg)
8. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 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 dagsordenen.
Der var gode stemning på trods af fremmødet.
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1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Kristian Korshøj Jørgensen – han blev valgt og
styrede generalforsamlingen gennem resten af dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden. - Sys fremlagde beretning omkring
hvad der var sket i årets løb og hvordan det så ud i forhold til at få etableret vores sauna. Bestyrelsen har lavet sponsorbreve til de lokale håndværkere. Retursvar fra de lokale håndværkere Ken Skovby og Bent Nielsen der ville prøve at komme med et tilbud.
Dette først modtaget for ca. 1 måned siden. Dog virkede dette tilbud dyrere end forventet. Møde med folkeoplysningsudvalget og BUKudvalget i Odder kommune. Vi har alle
tilladelser og kan gå i gang så snart vi har midlerne.
Spørgsmål fra Erik Warming ville høre vedr. tilbud fra håndværkerne, hvordan det kunne
være dyrere. Snak omkring dette.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse – Kassereren Ditte fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
- 5 nye medlemmer i 2016 og et indestående pr. 31.12.16 på 12.308,77 kr.
4. Godkendelse af budget - Sys fremlagde budget for 2017.
Forventede udgifter i 2017 på kr. 21.600 og indtægter på kr. 11.060.
Budgettet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. Stk. 5 nedenfor.
- Bestyrelsen foreslår nedsættelsen af udvalg til at arbejde med badeanstalt projektet.
Udvalg med én fra bestyrelsen til projekt omkring søgning af fonde, tale med kommunen samt kontakt til andre interesserede mv. plan om at fremsende mail/opslag på
facebook med konkrete opgaver som der kan meldes tilbage på.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – 200 kr. kontingent og 250 kr.
indmeldelses gebyr. – dette er gældende indtil den sæson hvor badeanstalten står færdig. Derefter vil kontingent og indmeldelsesgebyr følge som fastsat ved generalforsamling 2014.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (På valg fra bestyrelsen er Sys Zoffmann Glud og Mia Stephansen som suppleanter er Bettina Mortensen og Leif Kristensen på valg) - alle ønskede genvalg og alle valgt.
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8. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant – Kurt Christensen ville gerne fortsætte
som revisor. – genvalgt.
9. Eventuelt – Ingen spørgsmål, en snak om løst og fast i forhold til forhold til ansøgninger, tilladelser og planer for saunahuset.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 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.

Kl. 20. 57 var generalforsamlingen slut, dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref./Ditte Kennum.

