
 
 
Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere  
Onsdag d. 18. maj 2016, kl. 19:00 
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 12. generalforsamling i foreningens historie.  
Formanden havde på forhånd bedt Bo Arup føre referat. Dette blev godkendt.  
 
Der var 5 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 pt.  ca. 450 medlemmer og ca. 50 personer på ventelisten. Sidste år optog vi igen alle på ventelisten, 
ligesom vi optog nogle enkelte efter udløb af optagelsesfristen. Det er bestyrelsens fornemmelse, at det 
øgede indtag af medlemmer ikke har gjort tilstrømningen til saunaen så stor, at det har været vanskeligt at 
få plads i saunaen selv under spidsbelastninger, som f.eks. om morgenen i weekender. Bestyrelsen vil dog 
nøje følge udviklingen og slå bremserne i med hensyn til indtag af nye medlemmer, hvis presset på saunaen 
bliver for stort. 
 
Sæsonen 2015-16 har indtil dato været en sæson uden de store begivenheder i vores dejlige vinterbadeklub. 
Rigtig vinter med rigtig koldt vand og is har vi ikke set noget til i denne vinter, derimod har vi flere gange haft 
frisk vind med høje bølger og så enten højvande eller lavvande.  
 
Som de fleste af jer nok har hørt, og som nævnt ved sidste generalforsamling, er der planer om at foretage 
en udvendig renovering af bygningerne på stranden og dermed også vores del. Planen eksisterer stadig, men 
vil i følge bademesteren på Bellevue ikke blive realiseret foreløbig, da de nødvendige økonomiske ressourcer 
for tiden ikke er til stede. Det er især Statsskovvæsenet, som ikke har de fornødne midler. Så må vi se, hvad 
der sker fremover. Vi har fået lovning på midlertidige lokaler, hvis vi som følge af projektet skal rømme vores 



nuværende lokaliteter. Det er fortsat Bestyrelsens holdning, at vi ikke vil igangsætte renovering indvendigt, 
førend der er klarhed over hvad, der skal foretages udvendigt.  
 
Efter ønske fra en del medlemmer er der i det tidlige forår blevet opsat lamper ved begge indgangsdøre, 
ligesom vi har fået sat elektrisk lys op i vores magasinrum ved siden af damernes omklædningsrum. De 
udendørs lamper bliver styret med ur og lysføler og aktiveres kun i tiden 05.30 – 21.00. Endvidere er der sket 
en udskiftning af varmelegemerne i saunaovnen. I sommerperioden 2016 er det planen at vinduerne i 
saunaen bliver udskiftet, da flere af termoruderne er punkterede.  
 
Klubben har i starten af sæsonen indgået en aftale med firmaet Vindstød om levering af el til en mindre pris 
end den DONG kunne tilbyde. I samme forbindelse holder bestyrelsen et vågent øje med vores samlede 
energiforbrug, som er den største udgiftspost i vores budget.  
 
Endelig har vi efter ønske fra nogle medlemmer indført familiebadning den 1. og 3. søndag eftermiddag, hvor 
medlemmer kan tage deres børn med i saunaen. Der har været en del positive tilbagemeldinger til dette 
tiltag.   
 
Traditionen tro har vi igen holdt de sociale arrangementer i hævd. Den 29. maj og den 2. oktober holdt vi 
henholdsvis forårs- og efterårsfest med stor tilslutning fra medlemmerne. I begyndelsen af september 
modtog vi nye medlemmer, hvor vi ved nøglebåndsudleveringen havde besøg af Kalles kaffe suppleret med 
croissanter fra Bøjes bageri. Den årlige julefrokost blev i slutningen af november afholdt i lokalerne hos 
Taarbæk Sejlklub. Det er bestyrelsens indtryk, at medlemmerne satte pris på de afviklede arrangementer.  
 
Husk i den forbindelse, at vi afholder sæsonafslutningsfest fredag den 3. juni. Tilmeldingslister er opsat i 
omklædningsrummene.  
 
Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen, ønsker den samlede bestyrelse at fortsætte, hvilket kan 
tages som et udtryk for, at bestyrelsen fungerer godt. Vi vil dog gerne opfordre andre medlemmer til at 
opstille som suppleanter.  
 
Revisor Claus Siggaard ønsker ligeledes at genopstille. 
 
Til sidst en tak til alle, der på hver deres måde har været med til at gøre samværet i Arnes Vinterbadere til 
noget, der gør medlemskabet i klubben til noget særligt.   
 
Der var et enkelt spørgsmål, fra deltagerne, om hvorvidt Bestyrelsen har gjort sig nogle tanker om hvad der 
sker, når der åbner en klub i Skovshoved Havn. Bestyrelsen har besigtiget byggeriet, og vi finder ikke at det 
vil tiltrække et overvældende antal medlemmer fra Arnes Vinterbadere. Der kan selvfølgelig være personlige 
præferencer for det ene frem for det andet. Der var et par opfølgende spørgsmål, om vores eksistens på 
Bellevue, når man tager bygningsejerens økonomi i betragtning, men Bestyrelsen finder ikke, at der er noget 
at frygte.  
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Claus gennemgik det udleverede regnskab.  
 
Der er en samlet overskud på 1.837,- kr. Største udgiftspost på regnskabet er elregningen, (148.533,-)  
 
Budgettet for næste regnskabsår er lavet på uændret kontingent på 600 kr., indskuddet er foreslået uændret 
(pt. 400kr).  
 
Kassebeholdningen er på 250.460,- 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.  
 
Regnskabet blev godkendt.  
 
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Der var ingen, der ønsker at opstille til bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer; 

 Bo Arup 

 Henrik Bay 
 Torben Lorentzen 
 Lis Nielsen 
 Claus Rønberg 
 Wenche Nøss 
 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.  
 
 
8. Eventuelt 
 
Rengøringen blev nævnt og Bestyrelsen kunne oplyse at vi løbende holder rengøringsfirmaet i ørene. Fra 
Bestyrelsen side kan vi kun opfordre til, at alle husker at skylle fødderne i de baljer der er inden for dørene. 
Det enkle råd er;  Bølge – Balje – Brus.  
 
Der var et spørgsmål fra deltagerne, om Bestyrelsen kunne indføre, at kontingentet kan indbetales via 
betalingsservice. Bestyrelsen vil se på, om det kan arrangeres.  
 



Det blev foreslået, at Bestyrelsen skulle rette henvendelse til John Allan, om hvorvidt der kunne blive opsat 
redningsudstyr på stranden.  
  
Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen og 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 5. juni og tændes igen primo september.  
 
 
 
 
Bo Arup 
Referent.  


