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Referat af

Generalforsamling for Odder Vinterbadeklub
Mandag den 25. marts 2019 kl. 19:30 i SFO’en Saksild Skole.

Bestyrelsen var vært med kaffe og kage. Foruden bestyrelsen var der 23 medlemmer
tilstede..

Dagsorden for Generalforsamling 2019:
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:
At vi ikke skal have familieabonnementer. Afstemning herom.
-	Nedsættelse af praktisk udvalg, 3-4 medlemmer som vil agere
pedelgruppe for anlægget.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (På valg fra bestyrelsen er Sys Zoffmann Glud og Mia Stephansen). Dertil skal vælges to
suppleanter. Sys genopstiller ikke. Vi opfordrer medlemmer til at stille
op til valg til bestyrelsen. Evt. kandidatur må meget gerne meldes til
bestyrelsen på forhånd, men man er også velkommen til at melde sig
på dagen. Nana Kyed har meldt at hun ønsker at opstille til 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.
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Formanden Sys bød velkommen og præsenterede dagordenen. Der var god stemning
for første år efter at saunaen er blevet en realitet. Bestyrelsen og 23 øvrige medlemmer
var mødt frem.
Ad 1: 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 og fortalte om årets møder og byggemøder samt selve byggeriet.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger:
Ad 3. Regnskabsaﬂæggelse – Kassereren Ditte fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
- 67 nye medlemmer i 2018 og et indestående pr. 31.12.18 på 89671,53 kr. Pr. D.d.
170 aktive medlemmer.
Ad 4. Godkendelse af budget - Sys fremlagde budget for 2019.
Forventede udgifter i 2019 på kr. 165.600 og indtægter på kr. 145.000. Hvilket betyder et resultat på - 20600 kr. Dette trukket fra den nuværende saldo gør at vi ender
med enforventet saldo i 2019 på 69071,53 kr.
Budgettet blev godkendt.
Budgettet korrigeret efter GF da bestyrelsen havde glemt at påføre fondsbevilling
på25000 kr. Dette gjorde således at indtægterne i 2019 i stedet lød på 170.000 kr,
hvilketbetød at resultatet så var på 4400 kr. Hvorfor en forventet saldo i 2019 blev til
73471,53.
Ad 5. Behandling af indkomne forslag, jvf. Stk. 5 ovenfor. – 3 forslag fra bestyrelsen og
1 fra et medlem blev gennemgået.
-Familiemedlemsskaber/abonnementer. Bestyrelsen stemmer imod at lave sådanneog
har en holdning om at udgiften til medlemsskab er rimelig. Der blev talt lidt frem og
tilbage. Kommentarer der støttede bestyrelsens holdning og indspark fra andretil at man
kunne trække ﬂere medlemmer hvis familier ﬁk rabat. Der blev lavet en mundtlig afstemning, hvor alle tilstedeværende 28 stemte imod at der skulle laves familieabonnementer. Således vedtaget.
-Nedsætte en pedelgruppe. Bestyrelsen foreslog at nedsætte en gruppe på 3-4personer
der kunne varetage noget praktisk teknisk arbejde på anlægget i et giventtidsrum på fx
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et års tid. Alle stemte for at nedsætte et pedeludvalg. Thor Nyholm, Rune Leonhard og
John Petersen meldte sig.
-Forslag fra Bodil Bak Pedersen om gratis indmeldelsesgebyr til “de lyserøde” (Der bader
fra stranden ved siden af badeanstalten). Bestyrelsen ønskede ikke dette som løsning.
Flere kommentarer frem og tilbage. Afstemning foretaget. 2 stemte blank og 26 stemte imod. Det blev således besluttet at byde “de lyserøde” velkommen i foreningen men
de må betale som alle andre.
-Bestyrelsen foreslår at Sys indstilles som æresmedlem af foreningen. Som
æresmedlem er man fritaget for at betale kontingent. Saunabygningen havde ikke været
en realitet hvis ikke Sys havde ydet så stor en indsats. Alle tilstedeværendestemte for at
Sys blev æresmedlem. Således vedtaget.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr – Bestyrelsen havde ingen
ønske om ændringer. Det blev aftalt at bibeholde allerede fastsat kontingent på 500 kr.
og indmeldelsesgebyret på 350 kr. blev ligeledes fastholdt.
Spørgsmål omkring medlemsantal. Bestyrelsen oplyste at planen for nuværende var at
der var plads til 300 medlemmer. Endvidere blev det understreget at det var vigtigt at
benyttesin nøglebrik når man var på anstalten. Dette for at bestyrelsen havde mulighed
for atfølge op på hvor mange der var i saunaen i løbet af hver dag.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Mia på valg og ønskede genvalg
- Hun blev valgt. Sys ønskede at træde ud af bestyrelsen og bestyrelsen anbefalede i
denforbindelse i stedet Nana Kyed som bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kanditater.Nana blev valgt.
Leif Kristensen og Anette Berg blev begge genvalgt som suppleanter.
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Mia Stephansen
Næstformand: Bodil Jensen
Kasserer: Ditte Kennum
Menig medlem: Betina Wilhelmsen
Menig medlem: Nana Kyed
Ad 8. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant – Kurt Christensen ville gerne fortsætte
som revisor. – genvalgt. Leif Kristensen valgt som revisorsuppleant
9. Eventuelt.
-Der var snak om parkering på pladsen ovenfor trappen. Det blev indskærpet fra bestyrelsen at man ikke må parkere på vandsiden afRudevej. Der er mange pladser på p-pladsen ved Violvej/Strandbakkevej
-Kommentarer om at anstalten er pæn og hyggelig ønsker muligopslagstavle til
oplysninger.
-Snak om åbningstider. Ønske om at udvide åbningstiderne, således atsaunaen slukkede
senere end for nuværende kl. 1730/1830. Tilfredshed med tirsdag og torsdagsændringerne. Ønske om fredagsåbent en time længere. Ønske om længere åbningstid søndag
formiddag.
-Ønske om termometer til måling af vandets temperatur.
-Ønske om vandslange samt kost fremme. Evt. en ekstra spand til at skylle fødderne.
-En applaus til bestyrelsen for deres arbejde.
-Spørgmål vedr. vand om sommeren. Bestyrelsen oplyste, at vandet var lukket i sommerperioden.
-Sys modtog gave som tak for indsatsen.
Kl. 2105 var generalforsamlingen slut og dirigenten takkede for god ro og orden.
Ref./Ditte Kennum.

