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Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  
Referat fra Generalforsamlingen 2014 på Thors Mølle  
1. Velkomst 

Formand Ole Holmer-Bretlau bød velkommen, og vi startede med at synge "Septembers 
himmel er så blå". 

2. Valg af dirigent og referent 
Eigil Dixen blev valgt til dirigent, og Lone Verner Nielsen blev valgt til referent. 
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt indkaldt, idet der var opslag i herom 
badehuset allerede den 26.8.14. 

3. Beretning 2013/2014 
Formanden aflagde beretning og fremhævede især: 
Vi er nu igen samlet i lokalerne, hvor det hele startede, idet første GF i 1994 blev 
afholdt på Thors Mølle, i Jægerstuen. 
Badeklubbens mantra er uforanderlighed, enkelthed og regelmæssighed: Tidligt op, ud 
ad broen og samvær i klubhuset selv om forholdene omkring os forandres. 
Året er gået sin gang som sædvanligt. Men kassereren har haft det vanskeligt, fordi 
visse medlemmer har svært ved at betale kontingent "umiddelbart efter GF" og på den 
anviste måde. Det må kunne gøres bedre, f.eks. indføres nu medlemsnumre. 
Formanden opfordrede medlemmerne til at holde godt øje med opslagene. 
Øvrige aktiviteter i årets løb: Oprydning i fotoalbummet som desværre afslørede, at et 
stort antal billeder er forvundet. Messingskilte blev ligeledes gennemgået og "ajourført". 
Samarbejdet med Kommunen fungerer fint, og Kommunen regner med at male 
klubhuset i 2015.  
Ballehage-ånden betyder bl.a. at vi alle yder et frivilligt bidrag til, at badeklubben er et 
ordentligt og dejligt sted at opholde sig. Hvis der ikke er mere kaffe kanderne, sætter 
man selvfølgelig noget over, med mindre det er lige før lukketid. 
Formanden understregede, at vi ikke er Danmarks smukkest beliggende servicestation, 
men en klub hvor vi alle yder vores bidrag til at tingene fungerer og til den gode 
stemning :-). 
Formanden opfordrede til, at vi ALLE hjælper hinanden med at passe på fristedet. 
Formanden uddelte derefter en stor tak til alle tillidsfolkene, som hver især har en stor 
andel i at tingene fungerer. Samt en tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det 
gode samarbejde i det forløbne år. 
Kommentarer til beretningen: 
Bestyrelsen blev af Lone rost for modtagelsen af nye medlemmer på to weekender efter 
Generalforsamlingen - det giver en god introduktion til klubben og sikrer, at alle nye får 
samme information.  
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Desuden opfordrede Lone til, at husregler og love fremover trykkes i beretningen, da 
også de "gamle" medlemmer kan have brug for at blive mindet om dem. 
Ole Christiansen omtalte 20 års festen, der var rigtigt godt arrangeret og sukkede fra 
hjertet over, at boltene til skodderne ikke er lige lange. Man siger godt nok, at 
"størrelsen ikke betyder noget", men... 
Ove Smedegaard havde funderet over et mysterium: Hvem vasker vores 
"lånehåndklæder"? - måske et konkret eksempel på Ballehageånd. 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
Kasserer Bente Nilsson gennemgik herefter regnskabet.  
Kontingentindtægten har aldrig været større, og der har desuden været forskellige 
andre indtægter. 
På udgiftssiden har den største post været festen. 
Så årets samlede resultat er et underskud på ca. 20.000 kr.  
Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 
Kontingentet blev uændret fastsat til:  
250 kr. for helårsmedlemmer og 100 kr. for sommermedlemmer. 
Der kommer i morgen opslag i badehuset om indbetaling. (Se næste punkt). 

5. Indkomne skriftlige forslag. Bestyrelsen har forslag til lovændring 
Der var ikke rettidigt (senest 8 dage før Generalforsamlingen) indkommet nogen 
skriftlige forslag. 
Bestyrelsens forslag om lovændring blev motiveret af formanden: 
Hensigten er bl.a. at gøre arbejdet for kassereren enklere.  
Forslaget blev vedtaget i sin helhed, hvilket betyder, at kontingentet skal indbetales 
senest 31. oktober, ellers betragtes man som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen 
at beslutte, om genoptagelse kan finde sted. 

6. Diplom til nye befarne vinterbadere 
Bestyrelsesmedlemmerne Ann Mønster Frost og Palle Schmidt uddelte diplomer til de 
fremmødte nye befarne vinterbadere. De fik under applaus også i et kort øjeblik lov at 
mærke tyngden af den gyldne kæde. De, der ikke var til stede, vil kunne hente deres 
diplom i klubhuset. 

PAUSE 
7. Valg til bestyrelsen (dagsordens pkt. 9) 

Valgt for 2 år: Ann Mønster Frost og Bente Nilsson (begge genvalgt). 
Valgt for 1 år: Alice Østergård og Søren Sigaard. 
Valgt som suppleant (1 år): Mette Pia Persson. 
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8. Bevarer af den gyldne kæde 
Henning W. Jakobsen blev af bestyrelsen udnævnt til bevarer af den gyldne kæde.   
Formanden begrundede udnævnelsen med Hennings usædvanlige indsats igennem 
mange år, bl.a. som fast torsdagsåbner siden 2007, energisk deltager på arbejdsdage 
og nattevagt efter festerne. Desuden møder Henning ofte op med egen værktøjskasse 
for at fixe dette eller hint i klubhuset. 
Henning modtog flere gange forsamlingens stående applaus. 

9. Tillidsfolk i den kommende sæson - jfr. foreningens love 
Bestyrelsens ansvarlige for tillidshvervene, Ann, kunne fortælle, at kun et tillidshverv 
står ubesat forud for GF. Hvervet som åbner hver anden mandag morgen er ledigt. Niels 
Konzack Møller påtog sig dette. 
Ann takkede alle tillidsfolkene, som fik stor applaus fra forsamlingen. 

10. Eventuelt 
Oven på tyveriet i sidste uge blev der foreslået installation af en larmende klokke. Der 
er også overvejelser om ståldør. 
Der blev uddelt flg. roser: 
- til redaktionen for den fine beretning 
- 

til festudvalget for en fantastisk fest
 

- 
til kaligrafen Birgit for diplomerne.

 


Bestyrelsesmedlem Palle Smidt orienterede om, at broen vil blive gjort vinterklar i uge 
40 med kurve, og at saunaen er åben allerede fra i morgen. 
Formanden redegjorde på opfordring for indmeldelsesproceduren (der hænger et opslag 
i klubhuset herom!). Antal nye medlemmer reduceres til 40.  
Nye medlemmer tages imod af et eller flere bestyrelsesmedlemmer i de næste to 
weekender. Dette er forudsætningen for at anmode om medlemskab. 
Endnu en opfordring til at holde øje med opslagstavlen: Der bliver igen fotografering af 
nye - og gamle medlemmer. 
Spørgsmål om vi skal have en hjemmeside blev rejst. Er det bedre måde at sikre, at 
information når medlemmerne? Bestyrelsen har diskuteret dette, også som en mulig 
indgang til betaling af kontingent. På den anden side har vi i klubben ikke behov for at 
gøre mere opmærksom på os selv. Diskussionen fortsætter nok. 
Der var også forslag om udsendelse af en månedlig nyhedsmail til medlemmerne. 
--- 
Formanden takkede på bestyrelsens vegne afgående bestyrelsesmedlem Palle Schmidt 
for 7 års arbejde i bestyrelsen. Forsamlingen gav stor applaus til Palle. 
--- 
Dirigenten takkede afslutningsvis for "relativ god ro og orden", og GF sluttede 
traditionen tro med afsyngelse af: ”Jylland mellem tvende have”. 

Referent Lone Verner Nielsen. 
Referatet godkendt af dirigent Eigil Dixen.
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