Referat af Generalforsamling for
for Odder Vinterbadeklub
Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.30
I Saksild Kulturhus
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Henrik Garlik som dirigent – han blev valgt ved applaus.
2. Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden
Beretningen vedlagt
Første hele sæson – de tidligere år har der været afbrydelser pga. af pandemien
5 gusmestre uddannet i DGI i starten af sæsonen
Fuldmånearrangementer
Udlejning
Turister
Håndværkere
Fuldbooket med 300 medlemmer og en venteliste på ca. 50
Nyt styringssystem, der kan fjernstyres via app. Virker efter indkørselsproblemer nu efter hensigten.
Reminder: Nøglebrikken er personlig. Husk reglerne med at være tildækket for neden i sauna og på
stranden indtil du går i vandet.
Der er sprit og papirhåndklæder.
Rengøring hver dag.
Skriv en mail til bestyrelsen, hvis der er mangler.
Facebook: Vinterbadeklubben har en Fb gruppe, hvor bestyrelsen slår nyheder op.
En ny gruppe: ”Det sker i OVK” hvor medlemmer kan slå beskeder op til hinanden. Efterlysninger,
datoer for saunagus, efterlysning af bademakker mv. Man bliver medlem af denne side ved at
anmode om medlemskab – og man bliver lukket ind, hvis man er medlem af vinterbadeklubben.
3. Regnskabsaflæggelse
Ditte fremlagde regnskabet.
Vi har i denne sæson ansat en revisor til at lave regnskabet.
4. Forelæggelse af budget
Har vi flex pris eller fast pris på el?
Afgiftsnedsættelse pga el-varmekilde – undersøges.
Budget – se vedhæftet bilag
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Kontingent: der bliver udsendt mail til alle medlemmer i juli måned til betaling senest d. 20 august.
Der udsendes IKKE rykker, hvis der ikke betale til tiden, er man udmeldt.
Kontingent og indmeldelsesgebyr forbliver som nu.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Ditte Kennum, Betina Wilhelmsen, Bodil Jensen
De blev alle genvalgt – uden andre opstillede.
Katrine Olsen og Mai Zilmer blev valgt som suppleanter.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Revisor er Høyer Bogføring, v. Lotte Høyer.
9. Eventuelt
Kommentarer: rengøringen i top, et dejligt sted at komme.
Palen på saunadøren – har vi en politik? Nogle medlemmer har oplevet, at der specielt de seneste
dage, har været nogle, der benytter saunaen uden at være medlemmer.
Løsning: det bliver lavet sådan, at palen ikke længere kan slås fra.
Evt. kan en pumpe monteres på saunadøren, så døren lukker af sig selv.
Opfordring til at tage tøjet med ud fra omklædningsrummet, når du er færdig med at klæde om, så
der er andre, der kan klæde om, når du er i saunaen.
Forslag om et ekstra trin på trappen ud for saunaen.
Ønske: Hylde/reol til briller/nøgler i entreen v. saunaen.
Spritdispenser i entre flyttes evt. til venstre side.
Løn til rengøringen må gerne hæves.

