
 
 
Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 12. maj 2015, kl. 18:30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Den nuværende bestyrelse ønsker at genopstille. 
5. Valg af revisor. Claus Siggaard genopstiller. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
8. Eventuelt 
 
 
Formand Henrik Bay, ønskede alle velkommen til den 11. generalforsamling i foreningens historie.  
Formanden havde på forhånd bedt Bo Arup føre referat. Dette blev godkendt.  
 
Der var 6 fremmødte (bestyrelsen ikke medtaget) 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter Lindegaard, der blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.  
Der var ingen indvendinger til dette.  
 
2. Bestyrelses beretning 
Henrik Bay afholdt beretningen.  
 
Vi er pr. 382 medlemmer og der er 58 medlemmer på ventelisten.  
 
Henrik konstaterede desuden, at: 
 
Året har budt på meget lidt is og kulde og den nye bade ”bro” har ikke budt på problemer med glat 
overflade.  Der var været en del vind, men vi har ikke haft oversvømmelse som sidste år da ”Bodil” kom 
forbi. Kommunen har udskudt den udvendige renovering af faciliteterne, da Kommunen ikke har penge til 
det.  
 
10 års jubilæet blev fejret d. 13. juni med et flot grill arrangement. Måneskinsbadningerne blev erstattet af 
en efterårsfest i oktober. Vi lavede desuden et flot morgenvelkomst-arrangement for de nye medlemmer. 
Julefrokosten blev afholdt som sædvanligt. 
 
Der er blevet etableret en ny flot hjemmeside.  
 
  



 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Claus gennemgik det udleverede regnskab.  
 
Der er en samlet underskud på 52.752,- kr. Største udgiftspost på regnskabet er elregningen, (135.000,-) 
Dernæst blev der festet i anledningen af 10-års festen.  
 
Festomkostningerne indeholder ca. 26.000,- Dkr., der kan betragtes som engangsomkostninger, 
(bord/bænkesæt, persienne etc.), idet disse indkøbte ting kan bruges igen.  
 
Oversvømmelsen af saunaen er delvis blevet dækket af Gentofte Kommune, med kr. 18.181,- i erstatning 
(for vandvarmeren). 
 
Budgettet for næste regnskabsår er lavet på uændret kontingent på 600 kr., indskuddet er foreslået 
uændret (pt. 400kr).  
 
Kassebeholdningen er på 248.622.- Dkr. 
 
Bestyrelsen finder, at der er formue nok til at vedligeholde det indvendige i omklædning og sauna.  
Bestyrelsen ønsker ikke, at fremskynde investeringer førend tag og facader er intakte, og bestyrelsen 
vurderer at alle budgetter samt formue, pt. er dækkende for evt. fremtidige reparationer. 
 
Der er nogle der bliver på ventelisten, selvom de er blevet tilbudt et medlemskab.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer; 

 Bo Arup 

 Henrik Bay 
 Torben Lorentzen 
 Lis Nielsen 
 Claus Rønberg 
 Wenche  
 Niels Kofoed  
 Ole Lund Thomsen – suppleant (juridisk bistand) 
 Peter Engberg Jensen – suppleant (anden bistand) 

 
Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.  
 
5. Valg af revisor 
Claus Sigaard blev genvalgt som revisor.  Der er pt. ingen valgt revisor suppleant. 
 
6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag.  
 
 
 
 



 
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 600,- og 400,- for at indmelde sig, og at betalingen 
ligesom sidste år skal falde 1. juli.  
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget.  
 
Bestyrelsen mindede om at alle skal lave en klar og tydelig reference til hvem der betales for, således at 
foreningen ikke skal bruge unødig meget arbejde i at udrede hvem der har betalt for hvem.  
 
 
8. Eventuelt 
 
Formanden meddelte at et medlem har spurgt om der er regler om at man skal afskylle sig før man 
benytter saunaen, enten i havet eller i bruseren.  Formanden meddelte at det ville blive taget op i 
bestyrelsen.  
 
Dirigenten kunne herefter meddele, at Generalforsamlingen var slut. 
 
Formanden takkede for god ro og orden og rettede en særlig tak til Dirigenten og afsluttede med at 
meddele, at Saunaen slukkes i juni og tændes igen primo september.  
 
Formanden adviserede, at vi herefter kunne gå over til de kulinariske sager og bød på sandwich og 
forfriskninger.  
 
 
 
Bo Arup 
Dirigent. 


