
Referat af Generalforsamling i Odder Vinterbadeklub 
Onsdag d. 9. juni 2021 i Kulturhuset i Saksild 

(pga. af Corona-restriktioner udsat fra mandag d. 22. marts 2021) 
 

1. Valg af dirigent 
Henrik Garlik blev af bestyrelsen foreslået til generalforsamlingens dirigent – valgt ved 
applaus 
 

2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden 
Mia Stephansen fremlagde bestyrelsens beretning.  
Det blev en kort sæson denne gang. Pga. Corona-pandemien havde klubben kun åben med 
restriktionen i godt tre måneder, inden der blev lukket helt ned i starten af december.  
Vi havde arbejdsdag d. 22. august, hvor mange mødte op og alle opgaver med maling, 
rengøring i og omkring badeanstalten blev udført – TAK for indsatsen. Det fungerede 
Doodle-tilmelding, så tidsrammen var kort og overskuelig for alle. 
Der er i denne sæson blevet opsat ryglæn i saunaen, der er kommet bænke udendørs og 
lavet afskærmning af soklen. Der blev ved sæsonens begyndelse desuden indkøbt div. 
spritdispensere, lavet afstandsmærkering, opsat skilte og investeret i ekstra rengøring.    
Odder Vinterbadeklub har pt ”fuldt hus” med 300 medlemmer og en venteliste på 25 
personer. Ventelisten blev lukket ved de 25 personer, da det ikke giver mening at skrive 
flere op – blot mere administration. 
Kontingent opkræves hvert år i juli måned ved udsendelse af mail til betaling d. 20. august. 
Hvis et medlem ikke betaler rettidigt, er vedkommende automatisk udmeldt og et nyt 
medlem fra ventelisten får en plads. Der udsendes som vedtaget på sidste års 
generalforsamling IKKE rykkere. 
Vinterbadeklubben har med virkning pr. 1. januar ansat en revisor til hjælp med 
regnskabsarbejdet.   
Der blev ved sæsonenes start opsat sprit dispensere 
Der er som kompensation for den manglende åbning indkøbt et stort badehåndklæde med 
logo til alle medlemmer.  Valget faldt på de store badehåndklæder, så vi alle fortsat holder 
fokus på hygiejne ved ophold i saunaen. Sid på håndklæderne, så holder vi sveden hos os 
selv J Nu vi er ved reglerne fik vi lige en reminder: 
- Nøglebrikken er personlig og må kun bruges af dig 
- Vær tildækket forneden alle andre steder end i vandet 
- Sid på et håndklæde, der er stort nok til, at din sved rammer det 
- Følg de ophængte anvisninger ifh. at komme vand på ovnen 
- Send en mail til bestyrelsen, hvis du opdager noget unormalt/fejl & mangler 
- Tjek at alle sikringer er slået til, hvis ovnen ikke varmer helt som den skal 

 
Sikringerne slår ind imellem fra, vores el-installatør arbejder på sagen, men en årsag er 
endnu ikke fundet.  
Ved kommunikation med bestyrelsen sendes en mail eller evt. indbakken på Facebook. Det 
er ikke muligt at poste på klubbens officielle Facebook side, vi har ikke ressourcer til at følge 
den kontinuerligt. HUSK derfor også at informere bestyrelsen, hvis du skifter mailadresse. 
Det er dit ansvar, også hvis klubbens mails havner i spam.  



Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne sender fotos til bestyrelsen, så de kan blive lagt 
ud på klubbens Facebook side. 
Saunaens åbningstider er altid at finde på Odder Vinterbadeklubs hjemmeside og på  
Facebooksiden.   
Foreningen har forpligtigelse til at udleje til foreninger og skoler/højskoler, så hvis der 
kommer sådanne foreninger – eller rengøringspersonale, skal man forlade saunaen, når 
åbningstiden slutter.  
Beretningen godkendt ved applaus.  
 

3. Regnskabsaflæggelse 
Regnskabet findes i separat dokument. 
Bemærkninger: revisorudgift er ikke anført her, da revisor først er blevet ansat i 2021. 
Generalforsamlingen opfordrer til, at bestyrelsen undersøger, om CCGreen kan stilles til 
ansvar for mangelfuld rådgivning ved ikke at have overholdt udbudsreglerne i forbindelse 
med opførelse af badeanstalten. Dette har bevirket, at LAG har skåret det ellers bevilligede 
beløb med 105.413 kr. 
Regnskab godkendt ved applaus 
    

4. Godkendelse af budget 
Budget findes i dokument under regnskab 
Bemærkninger: ingen.  
Budgettet vedtaget ved applaus 
 
 

5. Behandling af indkomne forslag  
jf. §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. 
Forslag om, at sæsonen udvides så den starter 1. september og slutter 31. maj. 
Generalforsamlingen støtter op om forslaget – alle stemte for.  
Bemærkning fra advokaten: det er ifølge vedtægterne ikke en vedtægtsændring og kan 
derfor vedtages ved simpelt flertal på denne generalforsamling. 
   

6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 
Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver som hidtil. 
  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
(På valg er Mia Stephansen og Nana Kyed) 
Mia Stephansen og Nana Kyed genvalgt. 
Dertil skal vælges to suppleanter: 
 Leif Kristensen og Anette Berg genvalgt. 
 

8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 
Kurt Christensen genvalgt som revisor. 



  
9. Eventuelt 

Tak for håndklædet en god idé og dejlig opmuntring i en svær tid. En rigtig god klub, hvor vi 
nyder at komme..  
Tak for arbejdet til bestyrelsen – godt informationsniveau. Den nye mail har dog drillet lidt 
(er røget i spamfilter) men det ser ud til at være løst. 
Håb om, at arrangementerne – fuldmånebadning, saunagus etc. kan komme i gang igen. 
Ønske om, at de udvidede corona-åbningstider kan blive vedvarende.    

 
9 medlemmer + bestyrelsen deltog i generalforsamlingen 
 
Referat: Bodil Jensen 
 
 
 
 

 


