Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere
Mandag d. 31. maj 2021, kl. 19:00
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6. Behandling af forslag.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9- Evt.

Formand Torben Lorentzen, ønskede alle velkommen og takkede for det store fremmøde, til den 17.
generalforsamling i foreningens historie.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Lindegaard som dirigent, der blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten
oplyste endvidere at det retmæssigt var indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling til afholdelse i
umiddelbar forlængelse af denne generalforsamling, idet bestyrelsen havde forventet at der ikke vil møde
nok medlemmer op til at få de foreslåede vedtægtsændringer godkendt og derfor den ordinære
generalforsamling.
Der var ingen indvendinger til dette, hvorefter dirigenten gav ordet til Formanden.
2. Bestyrelses beretning
Formandens skriftlige beretning oplyste følgende;
Det har været et trist år at være medlem i Arnes Vinterbadere, idet saunaen pga. covid 19 har været lukket en stor del
af sæsonen.
Efter sidste generalforsamling for et år siden, lukkede klubbens lokaler pga. covid 19 og forblev lukket sommeren over.
Sæsonåbning d 5. september, med velkomst til nye medlemmer, blev gennemført og samtidig blev diverse covid 19
forholdsregler indført. Noget som medlemmerne heldigvis har vist forståelse overfor og respekteret i vidt omfang.
Sæsonen fortsatte indtil den store nedlukning d. 9. december og der har desværre været lukket i alle de dejlige
vintermåneder indtil 21. april, hvor en genåbning atter var mulig med coronapas – først for seniorer senere for alle
medlemmer.
Det har desværre ikke været muligt at afholde nogle sociale arrangementer overhovedet i den forgange periode. Vi
planlægger et socialt arrangement den 10. september – et af de store med grill osv.

Vedr. vores lokaler er der sket en smule:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der er lagt isolering på lofterne i begge omklædningsrum, hvilket har stoppet dannelse af kondens som
dryppede ned på, bl.a. på bænkene, hvor ens tøj blev vådt.
Vi har fået lavet ekstra strøm i vores festlokale/depotrummet som kan anvendes til varmekanoner ved
arrangementer om vinteren.
Der er blevet malet på lofterne i begge brusenicher – hvor der var kommet misfarvning.
Der er opsat nye spejle med lys i omklædningsrummene.
Der er bestilt et sejl / stofdug som kan overdække hele pladsen foran saunaen, vi glæder os til at bruge det
ved kommende arrangementer.
Vi afsøger mulighed for nye nøglebånd – mange klager over, at de nuværende er bøvlede og springer op.
Formanden præsenterer forskellige muligheder for nye armbånd, som de fremmødte kan se efter
generalforsamlingen.

Der er generel stor interesse for vinterbadning og mange har henvendt sig og er blevet skrevet på vores venteliste, som
nu er lukket idet der er mere end 250 personer på listen.
Bestyrelsen har afholdt enkelte fysiske møder, ellers kommunikeret pr mail. Hjemmesiden har fungeret fint. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et fint samarbejde.

Spørgsmål til beretningen;
Der stillet spørgsmål til proceduren omkring ventelisten og medlemmer der ikke betaler deres kontingent.
Kassereren forklarer om procedurerne, som er den samme hvert år.
Formanden afslutter sin beretning ved at fremhæve Claus’ indsats som kasser gennem mange år. Claus
overrækkes erkendtlighed for sin store indsats.
3. Beretningen godkendes.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Claus gennemgik det udleverede regnskab.
Kasseren redegjorde for, at
Der er en samlet overskud på ca. 473.000,- kr.
Kassereren forklarer det store overskud bl.a. pga. lave udgifter til el, da saunaen jo har været lukket en stor
del af sæsonen grundet Covid 19.
Der er foretaget reparationer for 37.000 kr.
Budgettet for næste regnskabsår er derfor lavet på basis af et kontingent på 100 kr., da kassebeholdningen
er stor og medlemmerne ikke har fået så meget værdi for deres sidste indbetaling.
Indskuddet er foreslået uændret (pt. 400kr).
Kassebeholdningen er på 473.731- Dkr.
Forslag fra fremmødte medlemmer var følgende:

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Torben Rosenørn har ønsket at udtræde af bestyrelsen. Den samlede bestyrelse takker Torben for hans
bidrag til bestyrelsesarbejdet, der dog blev kortere end forventet.
Ligeledes ønsker vores mangeårige kasserer Claus Rønberg, efter mange år at udtræde af bestyrelsen fra
næste år. Vi er i den heldige situation at Lone Stausgaard har indvilliget i at tiltræde som kasserer.
Sven Hartmann Andreasen opstiller som nyt medlem til bestyrelsen.
Alle medlemmer blev stemt ind med applaus.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer;
• Alice Darville
• Bo Arup
• Sven Hartmann Andreasen
• Lone Stausgaard
• Niels Kofoed
• Torben Lorentzen
• Krestina Trabjierg (suppliant)
• Hanne Holst (suppliant)

Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.
6. Valg af revisor
Jan Arup er indforstået med at fortsætte som revisor. Jan Arup blev valgt med applaus.
7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
8 Fastsættelse af kontingent og indskud.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet nedsættes, ekstraordinært til 100,- (De 400,- for at indmelde sig
fastholdes), og at betalingen ligesom sidste år skal falde 1. juli.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

9 Eventuelt
Under evt. kommer der forslag fra fremmødte medlemmer om følgende ønsker og tiltag:
• At sikre en økonomi, så der på sigt er mulighed for at købe en større ovn til sauanen eller evt. 2 ovne.
Bestyrelsen undersøger muligheden for en ovn med større kapacitet.
• At får et termometer opsat udenfor.
• At få en badevægt i omklædningsrummet.
• At bruge penge på ekstra rengøring, da et medlem har erfaret, at der er svampevækst under en bænk
i herreomklædningsrummet.
Formanden takker for ønskerne, som vil blive behandlet på kommende bestyrelsesmøde.

Formanden takkede for god ro og orden og rettede en særlig tak til Dirigenten og afsluttede med at meddele,
at den nye vinterbadersæson starter lørdag den 4. september kl 10.00, hvor der vil væren nøgleudlevering til
de nye medlemmer.

Alice Darville
Referent.

