
Søndag 17. september 2017

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  

Referat fra Generalforsamlingen 2017 på Thors Mølle  

1. Velkomst 

Formand Ole Holmer-Bretlau bød velkommen til de ca. 130 fremmødte medlemmer, 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 21. august og udsendt pr. mail samme dato. 

3. Beretning 2016/2017 

Formanden fik stor tilslutning til konceptet med at starte dagen med brunch. 

Formandens beretning - som supplement til den skriftlige beretning: 

Først fik vi et muntert causeri om forskellige emner i relation til klublivet: 
- Kunsten i Kulturbyåret - i vores Paradis, hvor det gælder om at "gå ud ad broen, ned i 

vandet og op igen" fik vi "to containere og en sigøjnerlejr" 
- Mysteriet om de næsten manglende brandmænd, som ikke kan opklares 
- Fremmødet er nu på 15 %, hvilket betyder, at den typiske Ballehage-viking nu er en 

der kun bader én gang pr. uge. Så trods stigende medlemstal opleves der sjældent 
trængselsproblemer - og vi behøver ikke være bekymret ved at få flere medlemmer 

- Optagelsesproceduren med venteliste synes at virke tilfredsstillende og er ordentlig. 
Der er nu 109 på venteliste, 43 vil blive optaget til september 

Så kom formanden med egne ord frem til det centrale i beretningen, hvor kodeordet 
er "forandringer af rammebetingelserne". Disse forandringer har været: 
- Foreningens informative og brugervenlige hjemmeside  
- Nyt administrativt system, som bl.a. gør det enklere at betale kontingent 
- indsamling af medlemmernes mail-adresser - der mangler dog endnu 13 adresser 
- Opgradering af kaffestuen - tak til Runa og Susanne for indretningen  
- Nyt køkken, et hyggeligt og passende "sommerhuskøkken" - tak til køkkengruppen 

Bestyrelsen nåede i den forløbne sæson dog ikke at få etableret tidsstyring af el - det 
bliver i det kommende år. 

Sidst men ikke mindst fortalte Formanden om det store, nødvendige projekt i 2020-
planen: Investering i ny sauna - jvf. det udsendte oplæg. 
Det er efter Bestyrelsens mening uomgængeligt, at saunaen trænger til fornyelse. 

Formanden nævnte, at vi nu er 3 gange så mange medlemmer, som da nuværende (nye) 
sauna blev bygget. Drøftelse af forandringer førte derfor også til overvejelse om 
udvidelse. Projektet er i høj grad inspireret af saunaerne hos Jomsborg. 
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Som Formanden sagde: "Vi har nok ikke valgt de billigste løsninger, men vi mener, vi 
har valgt de rigtige". Især set i lyset af, at den fornyede sauna gerne skal holde i mindst 
20 år (ligesom den eksisterende har gjort). 
Udvidelsen koster mere end vi har, men så er der mulighed for at søge Kommunen om 
tilskud. 

Bestyrelsen har udarbejdet projektforslag med 3 gennemarbejdede scenarier, herunder 
finansiering (er udsendt til alle pr. mail).  

Bestyrelsen anbefaler scenarie A, dvs.: 
- at gennemføre udvidelse af saunaen i 2018, med ansøgning om tilskud på 50%  
- tilskuddet fra Anlægspuljen kan dog først søges i oktober 
- at sætte kontingentet op med 100 kr. til 400 kr. 

Hvis tilskuddet mod Bestyrelsens forventning ikke opnås, anbefaler bestyrelsen, at 
projektet udskydes til 2019, og at kontingentet i 2018/19 så ekstraordinært sættes op 
til 500 kr.  
Dette drøftes så på næste års generalforsamling. 
Det er tanken efterfølgende at sætte kontingentet ned igen til nuværende niveau. 

I småtingsafdelingen nævnte Formanden: 
- Konto hos Arbejdernes Landsbank er opsagt 
- Kommunen har på opfordring leveret ekstra tværbænke i omklædningsrummene 

Formandens beretning sluttede med lykønskninger og taksigelser: 

Lykønskning til 5 medlemmer som kan besmykke sig med titlen Fuldbefarne 
vinterbadere (FBF): Rie Skytt, Alice Østergård, Bjørn Kjølhede, Jens Mogens Olesen 
og Martha Andersen. 

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

En særlig tak til Niels Konzack, som engageret og samvittighedsfuldt varetager 
oprydningsarbejdet ved Ballehage i sommermånederne. 

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

Spørgsmål og kommentarer til beretningen generelt: 

Der kom en opfordring til, at Bestyrelsen overvejer at udnævne Niels til æresmedlem.  
... 

Spørgsmål og kommentarer til saunaprojektet: 

Mange indlæg roste Bestyrelsen for det grundige arbejde med saunaprojektet. 

Der var i tillæg mange spørgsmål til afklaring, spørgsmål hvor man anede et vist 
forbehold for, om der nu ER brug for en større sauna.  
Formandens svar var: 
Man får ikke tilskud til projekter, man selv kan finansiere - som renovering af 
eksisterende sauna. Udvidelsen af saunaen kan derimod kvalificere til et tilskud,  
da foreningen ikke selv har de nødvendige midler. Paradoksalt nok kan det resultere i, at 
en udvidelse af saunaen kan blive billigere end en renovering – forudsat at vi får 
tilskuddet fra Anlægspuljen. 
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- Vi kan ikke få medlemmerne ind i den lille sauna! Selv om den i perioder har været 
tændt i spidsbelastnings-perioder, er den ikke blevet brugt. Måske bl.a. fordi man 
ikke har Panoramaudsigten - og af sociale årsager. Og så koster det på el-kontoen at 
have to saunaer kørende. Så den rigtige løsning er en stor og velfungerende sauna. 

- Bestyrelsen vurderer ikke, at el-forbruget i en større sauna vil blive større, fordi 
denne vil blive bedre isoleret end den eksisterende 

- Som udgangspunkt skal arbejdet klares af håndværkere, men et frivilligt arbejdshold 
kan gerne bryde ned. Derved kan vi evt. spare penge, men det er ikke en Huschef-
opgave 

- Og nej det bliver nemmere at rengøre den nye sauna på grund af de bedre materialer 
- Bestyrelsen tror på tilskuddet fra Anlægspuljen, ellers foreligger der en ny situation  

På et tidspunkt undervejs nævnte en, der selv betegnede sig som "en gammel sur 
vinterbader", at vi er vinter-badere og ikke sauna-badere. Husk badet først.  
Hertil kunne Formanden svare ved at henvise til de gode baderåd på hjemmesiden. 

Omkring kontingentets størrelse udtalte en, at stigningen på 100 kr. er beskeden, mens 
en anden pointerede vigtigheden af at kontingentet kom tilbage på nuværende niveau. 
  

Der var fra Generalforsamlingen stor applaus til formandens beretning, 
herunder den anbefalede plan A. for udbygningen af saunaen. 
... 

Dirigenten takkede Formanden både for beretningen og for indsatsen i det forløbne år, 
hvilket også gav anledning til stor applaus. 

Regnskab 2016/17 

Kasserer Bente Nilsson gennemgik regnskabet - og fremhævede bl.a.:  
-   De store indtægt fra kontingentindbetalinger samt ventelistegebyrer 
- På udgiftssiden især udgifter til Generalforsamlingen og ikke mindst hus-udgifter 
- El-udgifterne har været noget rod  
- Udgifter til indramning af diplomer er blevet mindre, fordi de nu bliver lamineret 
-   Vores egenkapital er pr. 31.7.2017 på kr. 176.855,47. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

Bestyrelsen foreslog kontingent for 2017/18 hævet til: 400 kr. - pga. saunaprojektet. 

GF godkendte Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse. 

5. Indkomne skriftlige forslag jvf. Foreningens love 

A) Bestyrelsen havde selv forslag til ændring af foreningens love - jvf. udsendelse 
og opslag. Det drejede sig om ændring af § 2, § 7, § 8 og § 9. 

I korte træk handler det om: 
- at præcisere at vi er en vinterbadeklub, og afskaffer sommermedlemsskab 
- at afspejle virkeligheden (brug af mails og aflevering af nøgler)  
- at forenkle administrationen ved at betaling af kontingent skal ske senest 15.10 og 

ikke før Generalforsamlingen 
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Som svar på et enkelt spørgsmål præciserede Formanden, at foreningens 
Bankoplysninger står s. 10 i Beretningen, men vi modtager alle en mail med 
opkrævning på 400 kr. efter GF. (Det fik vi så allerede samme dag). 

Bestyrelsens forslag til lovændringer blev godkendt med applaus. 

B) Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Ilse Winther-Rasmussen om  
”Anskaffelse af X antal små væghængte VÆRDISKABE med nøgle og gummibånd.   
Fx : AJ produkter.” 

Ilse motiverede forslaget om at kunne låse sine værdier inde og nævnte bl.a., at de små 
skabe kunne ophænges i forrummet ved den nye garderobe. Prisen blev anslået til 
4-500 kr. pr. stk. Eventuelt kan man selv komme med en hængelås.  

Dette forslag affødte en længere diskussion.  

Mange fandt, at det er en rigtig god ide. 

Bestyrelsen havde drøftet forslaget på forhånd og mente, at man trygt kan hænge 
overtøjet med evt. værdier i garderoben ved toilettet. Men hvis GF mener, at der er et 
behov, skal Bestyrelsen nok tage opgaven på sig. 

Mange hænder røg i vejret - nogle fik ordet. 

Imod forslaget talte flere medlemmer om tillid og om, at vi kan passe på hinandens 
værdier på forskellig vis.  

Afstemning om hvorvidt Bestyrelsen skal arbejde for en løsning med skabe som 
foreslået fik ikke flertal. Forslaget faldt (25 stemte for og "mindst 30 imod"). 

PAUSE - med fotografering af de fremmødte FBF'er.  
Der var i år ikke mulighed for med vidvinkel at fotografere alle fremmødte medlemmer. 

6. Diplom til nye befarne vinterbadere 
 
Alice Østergaard fortalte om Den Gyldne Kædes historie og oplæste ordene fra sidste 
sæsons bevarer af Den Gyldne Kæde, Palle Schmidt:  

Palle havde begrundet, hvorfor han på kæden har hængt et hjerte. 
Siden 2004 har Palle nydt godt af Ballehageånden, han tabte sit hjerte. Og blev efter 2 
år valgt til Bestyrelsen, hvor han også havde hjertet med hele vejen igennem. 

Alice Østergård og Lone Mark uddelte herefter diplomer til de fremmødte 3 ud 5 nye 
befarne vinterbadere, som på forhånd havde tilkendegivet ønske om at få et diplom.  

De fremmødte fik under applaus også i et kort øjeblik lov at mærke tyngden af den 
gyldne kæde.  

7. Bevarer af den gyldne kæde 

Bestyrelsen havde i år fundet frem til flere værdige kandidater. Formanden kunne 
fortælle, at årets kandidat er valgt efter diskussion på 2 bestyrelsesmøder. 

Formanden motiverede valget af Annette Holst-Hansen som årets kædebærer:  
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Det er Annettes fortjeneste, at Foreningen har fået så god en hjemmeside. Hun er både 
en talentfuld grafiker og dygtig webmaster - og så får hun gjort tingene på en rolig og 
velovervejet facon. Vi har nu takket være Annette den hjemmeside vi kan ønske os. 

Der var stående applaus til Annette. 

Endnu en udnævnelse: Ærestitlen som Bådsmand. Den allerførste, der fik titlen, var 
foreningens stifter Valdemar Melchior i 1995. Sidste år fik Annie Lønskov titlen.  
Formanden forklarede, at til Bådsmand kan ifølge Ballehage-ordenen udnævnes:  
"En Fuldbefaren vinterbader, der har udvist særligt engagement og særlig entusiasme". 
Titlen er ikke en, man strør om sig med. Alligevel skal den uddeles for andet år i træk - 
til "kaffe- og the-mutter": Hjælp, det er jo til mig selv :-!  

Formanden roste min indsats som Cafeteriebestyrer i 15 år, - og for derved at bidrage til 
trivslen, også af og til med søde sager, og ikke mindst med frokost på arbejdsdage.  
Og så for igennem flere år at have haft opgaven som referent på Generalforsamlingen, 
samt en af ”tovholderne” på vedligeholdelsen og udbygningen af Ballehages "sangskat". 

Der var stående applaus igen. 

8. Tillidsfolk i den kommende sæson - jvf. foreningens love    
  
 Lone Mark 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 Alice Østergård modtog ikke valg   
 Bestyrelsen foreslog Runa Larsen, som blev valgt for 2 år. 

 Bestyrelsesmedlem Ole Holmer-Bretlau blev genvalgt som Formand for 2 år. 
  
 Bestyrelsesmedlem Ole Stjernholm Svendsen blev genvalgt for 2 år. 
  
 Revisor Knud Bjødstrup Kristensen blev genvalgt for 2 år 
 Frank Oxlund Rasmussen blev valgt som suppleant for 2 år. 

 Alle de valgte modtog stor applaus. 

10. Eventuelt 

Formanden takkede Alice Østergård, afgående bestyrelsesmedlem, for indsatsen, 
herunder især engagement og energi i forbindelse med køkkenprojektet. 

Alice fik en kæmpestor hånd - og en vin-gave. 
.. 

Dirigenten takkede til sidst for god ro og orden, og GF sluttede traditionen tro med 
afsyngelse af: ”Jylland mellem tvende have”. 

Referent Lone Verner Nielsen. Referatet er godkendt af Dirigent Eigil Dixen.
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