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Referat af

Generalforsamling for Odder Vinterbadeklub
Mandag den 19. marts 2018 kl. 20:00 i Vokseværket, Vitavej 71 Odder

Mødet afholdt i Vokseværket, Vitavej 71, 8300 Odder. Bestyrelsen var vært med kaffe
og kage. Fra bestyrelsen var alle repræsenteret, yderligere var der 2 medlemmer af
foreningen tilstede.

Dagsorden for Generalforsamling 2018:
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 indstiller til beslutning:
- præciserende tilføjelse i vedtægterne hvad angår konsekvenserne ved
manglende indbetaling af kontingent. Nemlig den, at ved manglende
indbetaling efter 2. rykker betragtes medlemskabet ophævet.
- Forslag om at ændre kontingentopkrævningen til betaling senest
1. september (opkrævning sendes ud ca. 20 august frem i marts).
- Forslag om at bestyrelsen ikke skal betale kontingent.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (På valg fra bestyrelsen er Bodil Jensen, Ditte Kennum og Bettina Mortensen). Dertil skal
vælges to suppleanter.
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.
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Formanden Sys bød velkommen og præsenterede dagsordenen. Der var god stemning
på trods af fremmødet.
Ad 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Kristian Korshøj Jørgensen – han blev valgt
og styrede generalforsamlingen gennem resten af dagsordenen.
Ad 2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden. - Sys fremlagde beretning omkring
hvad der var sket i årets løb. Hun kom ind på årets forløb, hvor bestyrelsen næsten
havde set sig slået hjem og på vej til at opgive projektet, men at det i 11. time lykkedes
at samle de sidste midler og nu står vi netop og skal i gang med byggeriet. Hun var
ligeledes inde på de fælles badedage og den kommende byggeproces.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3. Regnskabsaflæggelse – Kassereren Ditte fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
- 12 nye medlemmer i 2017 og et indestående pr. 31.12.17 på 24.485,82 kr.
Ad 4. Godkendelse af budget - Sys fremlagde budget for 2018.
Forventede udgifter ud over byggeriet i 2018 på kr. 75.600 og indtægter på kr.
60.500. Hvilket betyder et resultat på -15.100 kr. Dette trukket fra den nuværende gør
at vi ender med en forventet saldo i 2018 på 9385 kr.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag, jvf. Stk. 5 ovenfor. – 3 forslag fra bestyrelsen
blev gennemgået.
ordlyden i klubbens vedtægter ændret, således at der i § 3 stk. 4 nu står: ved
manglende indbetaling af kontingentopkrævning 14 dage efter 2. rykker som udsendt pr.
email betragtes medlemskabet som ophørt og evt. nøglekort indkræves.
Det blev godkendt at kontingentopkrævningen fremover forefalder 1. september.
Vedtægter § 3 stk. 5.
Det blev godkendt at bestyrelsen af Odder vinterbadeklub fremover er fritaget for
kontingent. vedtægterne § 3 stk. 5
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Ad 6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – Det blev aftalt at bibeholde
allerede fastsat kontingent på 500 kr. og indmeldelsesgebyret på 350 kr. blev ligeledes
fastholdt.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Alle 3 bestyrelsesmedlemmer
ønskede genvalg og blev genvalgt.
Leif Kristensen blev genvalgt som suppleant og Anette Berg blev valgt ind som ny
suppleant.
Ad 8. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant – Kurt Christensen ville gerne fortsætte
som revisor. – genvalgt.
9. Eventuelt – Arbejdsdag lørdag den 7. april 2018 kl. 09.00 med klargøring til byggeriet som bliver sat i gang mandag den 9. april. En snak om løst og fast og opstart på
snak omkring åbningstider i saunaen mv.
Kl. 20.55 var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref./Ditte Kennum.

