
Søndag 13. september 2015

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  

Referat fra Generalforsamlingen 2015 på Varna  

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 har været opslag i herom 
badehuset i mindst 14 dage før generalforsamlingen - i overensstemmelse med 
vedtægterne. 

3. Beretning 2014/2015 

Formanden aflagde beretning, hvorfra specielt skal fremhæves: 

Den poetiske indledning med et citat fra en visesang, omskrevet til "Når dagen 
begynder": 

"Jeg må ned og lure ved havnen og snuse til livet ombord...  
Derude et sted bag molen ligger verden og livet og solen" 

I morges var det John Jacobsen, der var morgenåbneren, hvilket han har været i snart 
10 år. 

Nævnt blev også, at Ove Smedegaard og Palle Blem har leveret billeder til beretningen i 
år, hvilket ikke fremgår. 

Så var formanden klar til at byde alle "vandtro vikinger, tilhørende havfolket", 
velkommen til den 22. generalforsamling i klubbens historie. 

Bestyrelsens regeringsgrundlag, som er godt at kende, "inden valget afholdes" er: 

Nul-vækstpolitik: Vi skal ikke være mere end godt 400 med den kapacitet vi har i 
klubhuset. Derfor søger bestyrelsen at begrænse antallet af indmeldelser til 40-50 pr. år. 
På den måde kan det sikres, at erfarne morgenbadere kan sørge for, at de nye får 
Ballehage-ånden ind under huden. 

Social retfærdig politik: Kontingentet skal være, så alle kan være med. Det skal ikke 
være økonomiske overvejelser, der afholder kandidater fra at blive medlem af vores 
morgenbadeklub. 

Styrket integrationsindsats: Bestyrelsen ønsker at sikre sig, at alle medlemmer bliver 
orienteret om foreningens aktiviteter og om, hvad bestyrelsen beskæftiger sig med.  
Derfor overvejes det at supplere opslagene ved den gamle sauna med udsendelse af 
mails til medlemmerne. 
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Stram men retfærdig asylpolitik: Tilstrømningen af håndklæder, der opbevares i 
toiletrummet har undret bestyrelsen. I Husreglerne pkt.12 står der, at  ... "håndklæde 
kan opbevares i toiletrum i badehuset...". Dengang Husreglerne blev skrevet, var vi kun 
50 medlemmer. I dag, hvor vi er 424 medlemmer, er der ikke plads til alle.  
Bestyrelsen opfordrer derfor til, at medlemmerne fra gang til gang overvejer, OM det 
virkeligt er nødvendigt at efterlade håndklædet. Et færre antal håndklæder i rummet 
kan medvirke til at begrænse el-forbruget. Bestyrelsen har efterlevet Husreglerne ved at 
sikre, at der ikke sker opbevaring af håndklæder - og opvarmning af toiletrummet - i 
sommerperioden. 

Stram økonomisk politik: Bestyrelsen er omhyggelig med at få indkrævet kontingenter 
og har fokus på at begrænse klubbens omkostninger. Det er ønsket at reducere det 
store el-forbrug, som nævnt ved at begrænse håndklæde-opbevaringen, og desuden 
ved at hente råd fra en energikonsulent. 
Der er også konstateret store udgifter til uafhentede diplomer og messingskilte.  
Det er derfor besluttet, at diplomerne fremover kun folieres, og ikke indrammes.  
Jagten på at finde et velegnet økonomisystem, bl.a. til administration af kontingenter, er 
indstillet. Kassereren fortsætter med sit specialudviklede regneark.  

Afslutningvis kunne formanden berette to særdeles glædelige ting: 
Når saunaen åbner i morgen, kan vi glæde os til panoramaudsigt fra alle pladser. 
Det ser ud til, at vi nu efter 2 år får byggetilladelse til et redskabsrum på bagsiden af 
damernes omklædningsrum. 

Formanden hyldede derefter alle de fuldbefarne badere (FBF). 
Først med en lykønskning, med navns nævnelse, af de medlemmer, der allerede i 
beretningen er benævnt som fuldbefarne og har badet i over 20 år - og dernæst med 
udnævnelse de, der fra nu af kan smykke sig med titlen. 
To medlemmer kan smykke sig med den særdeles ærefulde titel mesterbader (MB):  
Ib Hessov og Johannes Schilling Johansen. 
Alle de nævnte er i høj grad kulturbærere i klubben - TIL LYKKE. 

Formanden uddelte derefter en stor TAK til alle tillidsfolkene, som hver især har en stor 
andel i, at tingene fungerer i klubben.  
Og TAK til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i det forløbne år. 

Man må konstatere, at - med formandens indledende ord - "Symbiosen mellem tale og 
tilhørere gik op i en højere enhed". 

Kommentarer til beretningen: 

Der var stor ros til formandens for beretningen. 

Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag om at bruge mailadresser som 
supplement til opslagstavlen. 
Der kom dog en opfordring til at huske at bevare enkeltheden i foreningen (Charlotte). 

Der var forslag om, at medlemmerne mailer deres mailadresse til bestyrelsen (Birgit). 
Brug denne adresse: dalvangen5@gmail.com. 

Formanden oplyste, at vi vil få mail om kontingentindbetaling. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 
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Regnskab 2014/15 

Kasserer Bente Nilsson gennemgik regnskabet - og fremhævede bl.a.: 
- De lidt færre medlemmer i forhold til forrige sæson. 
- Det var billigere at afholde Generalforsamlingen på Thors Mølle end på Varna. 
- Det store el-forbrug på 17.000 - 18.000 kWh. 

Kommentar til regnskabet:  
Hvor er det godt med 734,03 kr. i rente (Ove). 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

Kontingentet blev fastsat til:  

250 kr. for helårsmedlemmer og 125 kr. for sommermedlemmer. 

Der kommer i morgen opslag i badehuset om indbetaling.  

5. Indkomne skriftlige forslag 

Der var ikke rettidigt (senest 8 dage før Generalforsamlingen) indkommet nogen 
skriftlige forslag. 

PAUSE - med fotografering af de fremmødte og af de fremmødte FBF'er og MB'er 

6. Diplom til nye befarne vinterbadere 

Alice Østergaard startede med at minde forsamlingen om Den Gyldne Kædes historie - 
og oplæste ordene fra sidste års bevarer af Den Gyldne Kæde, Henning W. Jacobsen. 
Henning havde begrundet, hvorfor han har hængt "Lykkens Galocher" på kæden. 

Birgit fremviste mappen, hvori man kan finde begrundelser for alle tidligere års bevarer 
af Den Gyldne Kæde og oplistning af de "klenodier", de pågældende har hængt på. 

Ann Mønster Frost og Alice Østergård 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, kan hente deres diplom i klubhuset 

7. Bevarer af den gyldne kæde 

Der var flere værdige kandidater, men én skilte sig ud: Niels Konzack Møller. 
Formanden begrundede bl.a. valget af Niels med, at han er en kendt profil med et helt 
særligt engageret.  

Niels har hver eneste dag samvittighedsfuldt varetaget sommerforpligtigelserne for 
kommunen i perioden 1.6.-31.8. (et hverv som er overtaget efter Johannes). 
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Desuden er Niels mangeårig rengører af toiletterne, trofast deltager på rengøringsdagen 
i april, mandagsåbner og altid en, der tilbyder at hjælpe f.eks. med lukning eller indkøb 
til Cafeterien. 

Niels er i høj grad et værdsat medlem, som udviser engagement og bidrager til at 
vedligeholde Ballehage-ånden. 

Niels modtog med tak forsamlingens stående applaus. 

8. Tillidsfolk i den kommende sæson - jv. foreningens love    
  
 Ann kunne fortælle, at alle tillidsposter er besat. 

Stor applaus til både de afgående og kommende tillidsfolk. 
  

9. Valg til bestyrelsen  

 Formand Ole Holmer-Bretlau blev genvalgt for 2 år 

Næstformand Alice Østergård blev genvalgt for 2 år 

Huschef Søren Sigaard ønsker at udtræde af bestyrelsen 
Ole Stjernholm Svendsen blev valgt som ny huschef for 2 år 

Mette Pia Persson blev genvalgt som suppleant for 1 år 
  
Alle fik stor applaus. 

10. Eventuelt 

Lone oplæste henvendelse fra Hofmarskallatet om, at Kongeskibet fremover vil lægge til 
ved Ballehage, og derfor anmodede om assistance i forbindelse med opbevaring og 
udrulning af en vejrbestandig rød løber. 
Det blev foreslået, at Dronningen i stedet kan få et par røde træsko (Henning), eller at 
den røde løber kan opbevares ombord på skibet (Palle). 

Formanden takkede Søren Sigaard for hans indsats i bestyrelse. Søren ønskede 
at udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. 

Formanden annoncerede et arrangement på onsdag i forbindelse med Den Blå 
Rambla. 

Der blev fremsat en tak til Cafeterie-bestyrer Lone for indsatsen med at sørge for te og 
kaffe til klubben (Ulla). Lone returnerede takken til alle medlemmer, der er med til at 
brygge, når kanderne er tomme 

Ove fremsatte en tak til de ukendte, som diskret sørger for, at hans brugte håndklæde 
kommer tilbage i låne-kassen. 

Dirigenten takkede afslutningsvis for 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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