
 
 
Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 9. juni 2020, 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 og takkede for det store fremmøde, til den 16. 
generalforsamling i foreningens historie.  Formanden havde på forhånd bedt Bo Arup føre referat.  
 
Der var 14 fremmødte medlemmer, (bestyrelsen ikke medtaget). 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter Lindegaard som dirigent, der blev valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, men indskærpede 
at der i vedtægterne står, at den skal afholdes inden udgangen af maj måned. Dette har ikke kunne lade sig 
gøre pga. COVID-situationen. Dirigenten spurgte, om der var nogle indvendinger til afholdelse af 
generalforsamlingen i dag. Der var ingen indvendinger til dette, hvorefter dirigenten gav ordet til Formanden.  
 
2. Bestyrelses beretning 
Henrik Bay afholdt beretningen.  
 
Det er med glæde, at bestyrelsen igen kan aflægge beretning for endnu et år i Arnes Vinterbadere, som dog 
har været noget anderledes end de forrige år, hvilket vi vender tilbage til. 
 
Vi er pt. 620 medlemmer og pr. 31. marts 2020 har 190 personer skrevet sig på ventelisten. Der er pt. små 
tre års ventetid på optagelse i klubben, hvilket den enkelte på ventelisten er blevet gjort opmærksom på, 
ligesom det også oplyses på foreningens hjemmeside. 
 
Som sagt har sæsonen været noget anderledes i år. Vi startede sæsonen i september 2019 med at byde nye 
medlemmer velkommen og herefter var alt, som det plejer at være lige indtil den 12. marts, hvor 
bestyrelsen med dags varsel besluttede at lukke for saunaen, som følge at COVID 19 pandemien og 
regeringens forsamlingsforbud. Sidstnævnte fik også betydning for vores generalforsamling, der skulle have 
været afholdt den 12. maj, men på dette tidspunkt herskede stadig et forsamlingsforbud for forsamlinger 
over 10 personer, hvorfor vi først gennemfører generalforsamlingen i dag, hvor vi nu – lovligt - kan samles 
flere end 10 personer. 



Den nye sauna har fungeret godt siden renoveringen, dog opstod der problemer med duggede ruder i 
saunaen. Dette problem er nu løst ved, at de yderste vinduesrammer er blev fjernet, så det kun er de nye 
termoruder, der giver den helt klare udsigt til det smukke Øresund. Endelig har vi med klubbens tømrer 
gennemgået sæderne i saunaen, som efter ønske er blevet gjort dybere og mere liggevenlige. I 
omklædningsrummene er der etableret faste bænke langs væggene. 
 
I sæsonen indtil den 12. marts har klubben afholdt diverse meget velbesøgte arrangementer i form af 
julefrokost, saunagus, måneskinsbadning og et større arrangement med fællesspisning. De sociale 
arrangementer vil vi selvfølgelig genoptage, når vi igen får mulighed for at samles uden deltager-
begrænsning, herunder saunagus i dagtimerne som supplement til de andre arrangementer.  
 
Økonomisk er klubben velkonsolideret og bestyrelsen foreslår derfor, at kontingentet nedsættes fra kroner 
700,- til kroner 600,- for den kommende sæson. Det har aldrig været foreningens formål at have en stor 
formue, men foreningen har som ønske at være så formuende, at evt. reparationer kan udbedres hurtigt til 
fordel for alle medlemmer.  
 
I slutningen af marts fik bestyrelsen en trist besked om, at vores medlem og bestyrelsesmedlem Lis Nielsen 
var afgået ved døden efter alvorlig sygdom. Vi vil altid huske Lis for hendes indsats i forbindelse med vores 
sociale arrangementer herunder julefrokosterne, hvor Lis var en vigtig hjælp og altid stillede op. Æret være 
hendes minde. 
 
Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling, er det ikke hele bestyrelsen, der ønsker 
genvalg, idet Henrik Bay ønsker at udtræde efter mange års bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen foreslår som 
nye medlemmer: Torben Rosenørn, Lone Stausgaard og Hanne Holst, (ikke tilstede). Claus Siggaard ønsker 
ikke genvalg som foreningens revisor. Formanden udtrykte stor tak til Claus for hans store arbejde som 
revisor. I stedet foreslår bestyrelsen Jan Arup til revisorposten. 
 
Til sidst tak til alle, der har været med til at gøre samværet i Arnes Vinterbadere til noget, der gør 
medlemskabet af klubben til noget særligt. 
 
Spørgsmål til beretningen; Der var ingen spørgsmål og beretningen var dermed godkendt.  
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab  
Claus gennemgik det udleverede regnskab.  
 
Kasseren redegjorde for, at der var en stor fordel på elprisen ved at skifte el-leverandør, hvorfor vi i det 
forgangen regnskabsår har haft tre forskellige leverandører. Vi har i dette regnskabsår haft en besparelse på 
ca. 15% på selve elprisen, ikke afgifter og leveringsomkostninger.  
 
Der er en samlet overskud på ca. 190.000,- kr. Største udgiftspost på regnskabet er elregningen, (81.000,- 
inkl. et tilbagebetalt tilgodehavende. Elregningen er samlet set pr. år ca. 150.000,-)  
 
Budgettet for næste regnskabsår er lavet på basis af et kontingent på 600 kr., indskuddet er foreslået 
uændret (pt. 400kr).  
 
Kassebeholdningen er på 480.000,- Dkr. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det blev hermed godkendt.  
 
 
 



4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der er i år behov for nye kræfter til bestyrelsen og bestyrelsen peger på; Torben Rosenørn, Lone Stausgaard 

og Hanne Holst (som suppleant) 

Generalforsamlingen havde ingen andre opstillinger, og de nye medlemmer blev stemt ind med applaus.  
 
 Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer; 

• Alice Darville 

• Bo Arup 

• Claus Rønberg 

• Lone Stausgaard 

• Niels Kofoed 

• Torben Lorentzen 

• Torben Rosenørn 

• Krestina Trabjierg (suppliant) 

• Hanne Holst (suppliant)  
 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.  
 
5. Valg af revisor 
Claus Sigaard ønsker ikke genvalgt som revisor. Bestyrelsen har opfordret Jan Arup til at indtræde som 
revisor, hvilket han har indvilliget i. Jan Arup blev valgt med applaus. 
 
6. Indkomne forslag 
Der er indkommet tre forslag fra et medlem; 

1. ”Manglende begrundelse for nedsættelse af kontingentet”, forslag om ikke at ændre kontingentet 
til 600,-.  

2. Forslag om at hæve medlemstallet med 50-100 personer, da der kun i korte perioder er (for) mange 
personer i omklædning og sauna.  

3. Forslag om at købe en eller to ekstra ovn, således at der er mere varmekapacitet til f.eks. saunagus. 
(Bestyrelsen kunne til det sidste forslag oplyse at den nuværende ovn er den største væghængte ovn 
der findes, (godt i tilfælde af højvande), desuden er strømtavle og kabler pt. udnyttet til max.) 

 
Bestyrelsen oplyste at den ikke går ind for nogle af de indkomne forslag.  
 
Generalforsamlingen stemte om forslagene individuelt, forslag 1, blev behandlet under punkt 7, forslag 2 
blev ikke godkendt, forslag 3 blev ikke godkendt.  
 
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet medsættes til 600,- (De 400,- for at indmelde sig fastholdes), og at 
betalingen ligesom sidste år skal falde 1. juli.  
 
Kasseren oplyste at de 600,- kr. er nok til at bibeholde foreningen aktivitetsniveau som hidtil i det kommende 
år.  
 
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget, men det blev udtrykt, at det forudsættes, at foreningens 
økonomi ikke kan styrkes yderligere ved at øge antallet af medlemme.  
 
 



 
8. Eventuelt 
Der var et spørgsmål til evt. højvandssikring? 
 
Ydervæggene er i forbindelse med renoveringen af saunaen sikret imod højvande. Der udestår en 
mobilsikring af dørene. Bestyrelsen har arbejdet med mobil sikring alternativt en permanent sikring af 
dørene. Der er ikke fundet en god løsning, der står mål med omkostningen ved etablering, og vores sauna 
kan for nuværende ”klare” højvande op til 1 meter.  
 
Hvad er reglerne for gæster? 
 
Man kan som medlem tage en gæst med en enkelt gang, for at vedkommende kan prøve vinterbadning. Man 
kan ikke permanent komme ind to personer på et armbånd. Formanden fortalte, at der er en sammenslutning 
af vinterbadeforeninger, ”vinterbaderforeninger i Danmark”, hvorfor det burde være muligt at hilse på andre 
foreninger, og derigennem få mulighed for at besøge hinandens foreninger.  
 
Der var et spørgsmål om udviklingen af Bellevue strand. Bestyrelsen er ikke bekendt med nogle nye planer 
og har ikke informationer, der kan påvirker vores forening.  
 
Badekåber og håndklæder i saunaen? Der var et spørgsmål om, at det ikke er velset, at man tager badekåber 
ind in saunaen. Bestyrelsen opfordrede til, at man sammen holder hinanden i ørene og sørger for at henstille 
til reglerne og ikke plastre sauna og omklædningsrum til med skilte.  
 
Dirigenten foreslog, at den kommende bestyrelse får kikket på en vedtægtsændring, således at indkomne 
forslag kan udsendes med indkaldelsen.  
 
Der var en venligt henstilling til, at den kommende bestyrelse kikker på, om der kan etableres mere ovn 
kapacitet, evt. 2 ovne med 75% kapacitet hver. 
 
Bo Arup rettede på vegne af den samlede bestyrelse en varm tak til Henrik Bay for hans mangeårige virke i 
bestyrelsesarbejdet for Arnes Vinterbadere. Henrik Bay har igennem årene sat sit præg på foreningens 
grundprincip om, at regler skal være der for, at alle har det rart, men reglerne skal efterleves som en del af 
Arnes Vinterbader ånd. Økonomien har desuden været et fokusområde for Henrik, der således var med til, 
at foreningen oparbejde den fornødne formue til, at vi kunne iværksætte projektet med at renovere saunaen, 
da de ydre rammer, selve bygningen, var tæret op af tiden tand, og vi derfor blev husvilde en sæson, hvor vi 
fik en saunavogn etableret af Kommunen, efter Henriks ihærdige arbejde med at gøre Kommunen 
opmærksom på foreningens størrelse.  
 
Den afgående Formand takkede for god ro og orden og rettede en særlig tak til Dirigenten og afsluttede med 
at meddele, at Saunaen jo allerede er slukket og tændes igen 5. september kl. 10, hvor der også vil være 
velkomst til nye medlemmer. Der er ikke planer om at starte op på denne side af sommerferien.  
 
 
 
Bo Arup 
Referent.  
 
Dirigenten har godkendte referatet ved telefonisk bekræftelse til dirigenten, 11. Juni 2020.  


