
Søndag 11. september 2016

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  

Referat fra Generalforsamlingen 2016 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 

Efter forslag fra Bestyrelsen blev: 
Eigil Dixen valgt til dirigent og Lone Verner Nielsen til referent. 

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt, idet opslag 
om GF blev hængt op i Badehuset onsdag d. 17. august og udsendt pr. mail samme 
dato. 

3. Beretning 2015/2016 

Formanden var i det lune hjørne og tog flere muntre tilløb inden aflæggelse af mundtlig 
beretning, bla. nævnte han romanen "Det kolde gys" af succesforfatteren Jens M. 
Olesen og pressens omtale af fordelene ved vinterbadning.  
Derefter iførte han sig en T-shirt med teksten "ekspedient under oplæring i 
Småtingsafdelingen". 

Fra den mundtlige beretning skal specielt skal fremhæves, at "Regeringsgrundlaget 
for Bestyrelsen er fastholdt": 

"Nulvækst": Et medlemstal på ca. 400 - 450 tilstræbes 
- Der er indført en ændret optagelsesprocedure i form af en venteliste, som man 

tilmeldelser sig via hjemmesiden (læs mere her http://morgenbader-ballehage.dk). 

"Social retfærdighed": Kontingentet skal være af en størrelse, så alle kan være med. 
Se næste punkt på dagsorden.  

"Styrket integrationsindsats": 
- Medlemmerne skal orienteres om foreningens aktiviteter - opslag i klubhuset er 

blevet suppleret med e-mail-udsendelse til medlemmerne. Det kræver naturligvis, at 
medlemmerne opgiver deres mail-adresser, pt. mangler der 68 adresser. Læs: Hit 
med de sidste mail-adresser ! 

- Den nys lancerede hjemmeside kan i høj grad hæve medlemmernes vidensniveau, 
hvis de altså besøger den (!)  

"Stram økonomisk politik": 
- Bestræbelser på at nedbringe elforbruget har desværre ikke kunnet realiseres, bl.a. 

pga. opbevaring af våde håndklæder på toilettet. 
- Der blev valgt en billig løsning med at lade TAMU stå for bygningen af redskabsskur 
- Opsætning af akustikloft i kaffestuen blev realiseret som et "selvbyggerprojekt" 
- Det blev for dyrt at realisere fjernaflæsning af vand- og lufttemperatur, så det foregår 

som det altid har gjort ved Ballehage 
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- Megen tid kan spares for kassereren, hvis alle husker at skrive navn på deres 
indbetalinger til foreningen 

Fremtiden - bestyrelsens "2020-plan" 
Sommerjobbet med oprydning omkring badeanlægget varetages i dag af Niels Konzack 
Møller. Den dag Niels ikke længere orker, mener bestyrelsen, at opgaven vil kunne løses 
kollektivt. Bestyrelsens holdning er, at det er en god og langtidsholdbar ordning 

Fremtidssikret er også det veldokumenterede administrative standardsystem, der nu er 
taget i anvendelse af kassereren - sammen med en doneret PC. 

Foreningens formue er på godt 170.000 kr., som bør komme medlemmerne til gavn i 
den nærmeste fremtid. Tre store projekter trænger sig på: 
- Fejring af foreningens 25 års jubilæum om 3 år 
- Udskiftning af det nedslidte køkken, som påtænkes gennemført i den kommende 

sæson, hvis økonomen tillader det 
- Renovering og/eller udvidelse af saunaen. Bestyrelsen vil på næste års GF fremlægge 

2 alternative projekter, som påtænkes gennemført i sæson 2017/18  

Lykønskning til 6 medlemmer kan besmykke sig med titlen Fuldbefarne vinterbadere 
(FBF): Annie Lønskov, Gerda Clausen, Birgit Overgaard Olesen, Kristian W.Bonefeld, 
Tage Affersholt, Ulla Solholm Olsen. 

Formanden uddelte en stor TAK til alle tillidsfolkene, som hver især har en stor andel 
i, at tingene fungerer i klubben. 

Og desuden TAK til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for det gode samarbejde i det 
forløbne år. 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
Udover ros til beretningen blev et enkelt spørgsmål vedr. Håndklædeopbevaringen 
henvist til et senere punkt på dagsorden. 

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Dirigenten udtrykte stor tak formanden for både beretningen og indsatsen i det 
forløbne år, hvilket også gav anledning til stor applaus. 

Regnskab 2015/16 

Kasserer Bente Nilsson gennemgik regnskabet - og fremhævede bl.a.:  
Øget indtægt i kraft at indbetalt ventelistegebyr, udgifter til GF, saunavindue og 
redskabsskur, mindre indtægter til pasning af bygninger, fordi der er kommet et 
eksternt rengøringsfirma på. 

Spørgsmål og kommentar til regnskabet:  
Der blev spurgt, hvilken støtte foreningen får fra Kommunen.  
Hertil var svaret, at Kommunen stiller badehuset og faciliteterne gratis til vores rådighed 
og betaler vandforbruget.  
Vi er til gengæld forpligtet til at sørge for, at anlægget fremtræder rent og rydeligt. 
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Samarbejdet med Kommunen fungerer upåklageligt, f.eks. fjernes grafitti hurtigt, når vi 
henvender os herom. 

En løftet pegefinger til alle medlemmer fra Formanden: "Tænk jer om og gør det, som 
Bestyrelsen be'r jer om: Betal ikke kontingent før efter GF - det kan jo blive ændret! 
Betal enkeltvis og husk navn". Giv ikke vores kasserer unødigt ekstraarbejde. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

Bestyrelsen foreslog kontingent for 2016/17 hævet til: 
- 300 kr. for helårsmedlemmer 
- 150 kr. for sommermedlemmer (uændret) 
 
Formanden begrundede kontingentforhøjelsen med de under beretningen nævnte 
projekter: Køkken, sauna og jubilæum. Bestyrelsen sigter mod en egenkapital på 
100.000 kr. efter realiseringen af de 3 projekter. 
 
GF godkendte Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse. 

Der udsendes mail og opsættes opslag i badehuset om indbetaling - følg anvisningen.  

5. Indkomne skriftlige forslag jvf. Foreningens love 

Den 25. august modtog Bestyrelsen er skriftligt forslag fra Inge Marie Skaarup med 
titlen:”Håndklædemysteriet”.  
Dirigenten oplæste forslaget, der både alvorligt og på humoristisk vis indeholder mange 
grunde til, hvorfor det er en god ide - som om sommeren - at der ikke opbevares 
håndklæder på toilettet i klubhuset. 

Forslaget blev mødt med stor applaus. 

Formanden redegjorde for Bestyrelsens holdning, som også findes på hjemmesiden - for 
beslutningen om nu - efter at have forsøgt med venlige appeller - at stoppe helt for 
muligheden for håndklædeopbevaring.  

Krogene tages ned umiddelbart efter generalforsamlingen, og klubbens Husorden 
ændres til, at "håndklæder skal bringes til og fra Ballehage hver dag".  

Bestyrelsens beslutning blev også mødt med stor applaus - nogle få udtrykte 
synspunkter,  nogle for og og nogle imod - men Bestyrelsens beslutning står ikke til at 
ændre. 

PAUSE - med fotografering af de fremmødte FBF'er og hele forsamlingen 

6. Diplom til nye befarne vinterbadere 
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Ann Mønster Frost og Alice Østergård uddelte diplomer til de fremmødte nye befarne 
vinterbadere.  

De fremmødte 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.  
I alt har 16 opnået titlen Befaren Vinterbader. (BF) 

Alice Østergaard fortalte om Den Gyldne Kædes historie og oplæste ordene fra sidste 
sæsons bevarer af Den Gyldne Kæde, Niels Konzack Møller.  

Niels havde begrundet, hvorfor han på kæden har hængt en cubansk hånd, udskåret i 
træ. 

7. Bevarer af den gyldne kæde 

Formanden motiverede valget af Palle Schmidt som årets kædebærer. - igennem 
rigtigt mange år har Palle "udvist særligt engagement og gjort sig positivt bemærket",  
han har bl.a. siddet i bestyrelsen i 7 år og er altid både hjælpsom og proaktiv. 

Der var stående applaus til Palle. 

Desuden udnævntes foreningens længstsiddende formand Annie Lønskov til 
"Bådsmand". Formandens begrundelse for at tage Bådsmandstitlen i brug var også, at 
han ser Annie som en stor kulturbærer i foreningen og en, som han ofte kan hente gode 
råd fra.  

Annie modtog et specielt diplom + en bådsmandsfløjte - og også forsamlingens 
stående applaus. 

8. Tillidsfolk i den kommende sæson - jvf. foreningens love    
  
 Ann kunne fortælle, at alle tillidsposter er blevet besat inden GF. 

Der lægges telefonlister og vagtplaner i badehuset. 

Stor applaus til både de afgående og de kommende tillidsfolk. 

9. Valg til bestyrelsen  

 Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost modtog ikke valg   
 Bestyrelsen foreslog Lone Mark, som blev valgt for 2 år. 

 Bestyrelsesmedlem Bente Nilsson blev genvalgt for 2 år. 

 Asbjørn Karlsson blev valgt som suppleant for 2 år. 
  
 Både Lone, Bente og Asbjørn modtog stor applaus. 
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10. Eventuelt 

Der blev udtrykt stor ros til Bestyrelsen for dens store arbejde. Især blev den nye 
hjemmeside fremhævet  

Derudover var der flg. bemærkninger: 
- Hvad med opbevaring af badesko i klubhuset? Skal de også med hjem? 
- Det er et godt forsøg med brunch før GF 
- Skal vi fremover have lydanlæg til GF? 
- I forbindelse med den påtænkte sauna-renovering (-udvidelse) bør der indtænkes 

brug af solenergi 
- Ønske om sauna-renovering før udskiftning af køkken. Formanden kommenterede 

hertil, at saunarenoveringen kræver aftale med kommunen, og at Bestyrelsen som 
nævnt agter at fremlægge to gennemarbejdede forslag til saunarenoveringen på 
næste års GF - hvilket er en tidskrævende proces 

- Det er et faktum, at saunaen altid åbnes efter GF - uanset vejret i september 

AfslutnIngsvis takkede Formanden Ann Mønster Frost, afgående bestyrelsesmedlem 
med ansvar for tillidsposter, for indsatsen - og filosoferede lidt over spørgsmålet om 
kontinuitet contra fornyelse. 

Ann takkede fra sin side sine bestyrelseskolleger for samarbejdet. 

Dirigenten takkede 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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