
Søndag 9. september 2018

Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  

Referat fra den 25. Generalforsamling 2018 på Thors Mølle  

1. Velkomst 

Formand Ole Holmer-Bretlau bød velkommen til de mange 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 der var 
udsendt mail herom 16.8. og indkaldelsen ophængt i badehuset dagen efter (altså 
endog tidligere end foreningens love kræver). 

3. Beretning 2017/2018 

Formanden indledte med at bemærke, at det er ved at blive tradition at starte dagen 
med brunch. 

Formandens beretning - som supplement til den skriftlige beretning: 

Ole startede med at undskylde sin glemsomhed - her hvor han for næstsidste gang 
aflægger beretning: I Beretningen skulle have været nævnt, at Henrik Dencker har 
bidraget med foto fra Skt. Hans.  

Desuden er et vigtigt punkt faldet ud af husordenen, men heldigvis ikke på 
hjemmesiden: "Klubbens opslagstavler er til meddelelser, som vedrører foreningen og 
dens liv - ikke til reklame for diverse begivenheder ude i "det virkelige liv". Lad gøremål 
og interesser hvile, medens du er ved Ballehage - koncentrer dig om badet, lad sjælen 
få sin stund". 

Formanden causerede herefter over lykkefølelsen ved at være vinterbader - "ud ad 
broen, ned i vandet og op igen" - som både vi som medlemmer oplever, og som flere og 
flere ønsker at opleve. Med det resultat, at vores venteliste vokser og vokser, og 
kommunen har opfordret os til at gøre endnu flere mennesker lykkelige. Mere herom 
under pkt. 5. 

Derefter beskrev formanden bestyrelsens ganske høje aktivitetsniveau med at: 
- Håndtere henvendelse fra Højbjerg Gymnastikforening om at bruge vores anlæg i en 

periode, hvor vi ikke selv bruger det 
- Etablere varmestyring i kaffestuen (Dørpumpe etableres, så døren holdes lukket) 
- Installere nye varmtvandsbeholdere 
- Reducere elforbruget - og dermed CO2-udslip 
- Etablere den nye sauna med panoramaudsigt (formanden har sporet en vis 

begejstring) - et projekt båret af Anders Fenger Eriksen, Niels Poulsen og vores 
huschef Ole Svendsen - de fik stor tak og kæmpe-applaus). Projektet bygger på 
erfaringer stillet til rådighed af Jomsborg (de inviteres på et tidspunkt på besøg) - og 
med dygtige håndværkere, og ikke mindst aftaler der blev overholdt 
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- Formulere en påtvungen datapolitik, med god hjælp fra Gitte Aaberg 

Bestyrelsen skal arbejde videre med: 

- Afklaring af hvordan vi er dækket ved beskadigelse af anlægget, inventarforsikring? 

25 års jubilæumsfest ved Albert Welinder: Et humoristisk indlæg om, at vi kan 
nyde forventningens glæde i et helt år - 5-7-9-13-PM - lørdag den 7.9. er i hvert fald 
datoen, og vi kan forvente telt, mad og drikke ... og en plakat med yderligere 
oplysninger, og mange mænd……! 

Formanden fortsætter: 
- Nyt nøglesystem er blevet aktuelt som følge af tyveri ved brug af tabt nøgle. Pris ca. 

15.000. Det bliver et el-låsesystem med kode og tidsstyring. Åbnere og lukkere 
orienteres. 

Endvidere nævnte formanden, at det høje aktivitetsniveau i bestyrelsen har ført til 
overvejelser om en eventuel udvidelse af bestyrelsen med et medlem for at fordele 
opgaverne på flere skuldre, hvilket kræver ændring af lovene. 

Formanden nævnte, at flg. medlemmer nu kan besmykke sig med den ærefulde titel af 
fuldbefarne vinterbadere med 20 års erfaring: Kirsten Rothgardt, Niels Peter 
Rothgardt, Peter Brøndum, Helle Hvid, Gitte Aaberg og Dorit Andreasen. 
Siden 31. juli yderligere: Minna Christensen, Helle Budtz og Torben Nørregaard 
Rasmussen. De to tilstedeværende Minna og Dorit blev fotograferet i pausen. 

Til slut rettede formanden en stor TAK til alle vores tillidsfolk, som er fundamentet 
for vores velfungerende morgenbadeklub. 

Samt en særlig tak til Niels Konzack og hans kone Ida for deres samvittighedsfulde 
oprydningsarbejde i sommermånederne.  

Til allersidst sagde Ole tak til kollegerne i bestyrelsen Bente, Lone, Runa og Ole 
for det produktive samarbejde og for den udviste handlekraft. 

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
- Koder til el-kodelåsen kan skiftes!  

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

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Herefter gik vi videre til pkt.5.  

3. fortsat - Regnskab 2017/18 

Regnskabet er trykt i den skriftlige beretning, så dirigenten så ingen grund til at 
gennemgå det, men efterlyste uddybende spørgsmål til regnskabet.  

Spørgsmål og kommentarer til beretningen: 
- tilskuddet fra Anlægspuljen er mindre end budgetteret, pga. vores egen store indsats  
  og dermed besparelse 
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Regnskabet blev godkendt med applaus. 

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

Bestyrelsen foreslog kontingent for 2018/19 nedsat til: 300 kr.  
Kontingentet blev sat så meget op sidste år pga. saunaprojektet. Det foreslås ikke 
nedsat til 250 kr., fordi der skal være plads til uforudsete udgifter, som f.eks. i år til det 
nye låsesystem og næste år måske til ekstraudgifter til jubilæumsfesten. 

Spørgsmål og kommentarer: 
- Budgettet er baseret på 475 medlemmer. 
  
GF godkendte Bestyrelsens forslag om kontingentnedsættelse, endda med stor 
applaus. 

5. Indkomne skriftlige forslag jvf. Foreningens love 
A) Bestyrelsens forslag om eventuel ændring af åbningstiderne  
Formanden fremlagde bestyrelsens plan for eventuel forlængelse af åbningstiden i 
saunaens åbningsperiode fra medio september til medio maj - og ønskede opbakning 
hertil, for at kunne udvise "rettidig omhu". 

Baggrunden er dels den lange venteliste samt en forespørgsel fra Højbjerg 
Gymnastikforening direkte til kommunen om brug af vores faciliteter. Efterfølgende har 
der været en længere drøftelse med Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI) om en 
løsning på denne situation, herunder en handlingsplan for ny-optag af medlemmer.  
(Se det pr. mail udsendte forslag).  
Formanden pointerede vores forenings "ejerskab" til anlægget, båret af frivillighed og 
miljøbevidsthed, hvilket er beskrevet for kommunen, herunder konsekvenserne ved evt. 
at åbne for andre foreningers brug af anlægget. 

Åbningstiden forlænges i saunaperioden under forudsætning af, at der opleves 
trængselsproblemer (pt. er der 178 på venteliste), og at der kan skaffes tilstrækkelig 
mange frivillige lukkere til de forlængede perioder: I første omgang 1/2 time længere på 
hverdage og 1 time længere lørdag og søndag.  

Formanden fremhævede, at åbningstiderne fremgår af Husorden og derfor formelt set 
ikke er en beslutning, der træffes af Generalforsamlingen. Men formanden/bestyrelsen 
ønskede - helt i foreningens ånd - at lægge tingene åbent frem. Forventningen er at 
presset mod foreningen fortsætter i de kommende år. 

Spørgsmål/debat: 
Punktet gav anledning til rigtigt mange spørgsmål og kommentarer: 
- det ser ud til, at det kan skaffes tilstrækkeligt med lukkere 
- nogle ytrede at de selv godt kunne tænke sig en længere åbningstid  
- hvorfor er det nødvendigt med en venteliste, når det daglige antal fremmødte ikke 

ser ud til at vokse, selv om der optages nye medlemmer? Formanden redegjorde for, 
at medlemstallet kun er vokset lidt, fordi mange ikke har fornyet deres medlemskab 
og pointerede, at det at have en venteliste sikrer en retfærdig og ordentlig optagelse.  

- det bliver op til bestyrelsen at vurdere, om der opleves trængselsproblemer - i høj 
grad baseret på de signaler, der kommer fra medlemskredsen. 

- opfordring til at diskutere, om ikke der er en anden løsning, og til at gå i dialog med 
Højbjerg Idrætsforening herom. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til dette 
synspunkt. 

- vi viser, at vi er åbne over for at forlænge åbningstiden, men hvor langt vil 
kommunen have os til at gå? 
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Bestyrelsens fik efter håndsoprækning tilslutning til at arbejde videre med det 
fremsatte forslag. 

1 stemte imod, 3 undlod at stemme, mens resten af forsamlingen stemte for. 

PAUSE - med fotografering  

6. Diplom til nye befarne vinterbadere 

Lone Mark og Bente Nilsson uddelte diplomer til de fremmødte 2 ud af 3 nye befarne 
vinterbadere, som havde tilkendegivet ønske om at få et diplom: Ragnhild Nielsen og  
Henning Ettrup (Birgit Nielsen var ikke til stede). 

7. Bevarer af den gyldne kæde 

Formanden fortalte om Den Gyldne Kædes historie og oplæste ordene fra sidste sæsons 
bevarer af Den Gyldne Kæde, Annette Holst-Hansen: Hun har hængt et lillebitte hjerte 
på kæden og bl.a. skrevet: Mange, mange tak for æren og at hun har tabt sit hjerte til 
både badevennerne, naturen og hele stemningen ved Ballehage. Læs selv alle ordene i 
den historiske mappe, som opbevares i badehuset. 

Bestyrelsen havde i år fundet at både Anders Fenger Eriksen og Niels Poulsen i høj 
grad er værdige kædebevarer. Deres indsats er til at få øje på i form af den nye sauna. 
Begge har de, sammen med vores huschef Ole Svendsen, udvist stort engagement og 
investeret mange ressourcer i saunaprojektet - med store besparelser til følge. 

Anders ("ham med hundene") er nu kendt for at sige: "Den klarer jeg" og har løst 
mange tekniske problemer. En god samarbejdspartner med mange ressourcer, også 
bl.a. som fotograf - og højt energiniveau. Formanden kunne godt finde på flere opgaver. 

Niels ("ham der er kendt for at tale meget og højt i kaffestuen") har været aktiv i 
projektet fra dag 1, produceret et utal af (hånd)tegninger og stået for kontakten til 
håndværkerne. Fik tilbud om nyt job i tømrerfirmaet. 

Der var stor applaus til begge kædebevarerne. 

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

Der lægges telefonlister og vagtplaner i badehuset. Tillidsfolkene gør et flot stykke 
arbejde. 

Lone skal nok sætte seddel op om kommende ledige vagter eller f.eks. ønske om flere 
på et hold (aktuelt lukkere mandag). 

Under punkt 5 fremkom der et konkret forslag om, at lørdagslukkerne holder møde for 
at sikre ensartet procedure. I den forbindelse pointerede formanden, at det er ok at 
lukke præcist og f.eks. ringe med klokken lidt i lukketid, så man som lukker selv kan gå 
nogenlunde til tiden.  

Stor applaus til alle tillidsfolk og til formand Ole. 
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9. Valg til bestyrelsen  

 Bestyrelsesmedlem Bente Nilsson modtog ikke genvalg. 

 Flemming Hjortkjær blev valgt for 2 år. 

 Bestyrelsesmedlem Lone Mark modtog genvalg og blev valgt for 2 år. 
  
 De valgte modtog stor applaus. 

10. Eventuelt 

Formanden kommenterede på spørgsmål fra salen, at  
- fastsættelse af gebyr for at stå på venteliste er en bestyrelsesbeslutning 
- valg af revisor er først til næste år - sætternissen har været på spil! 
- regnskabet er en del af Beretningen og har derfor ikke sit eget punkt på dagsorden 
Formanden rundede punktet af med at opfordre alle til at komme med forslag til 
ændring af lovene til næste års GF. Bør dagsorden til GF f.eks. fremgå af foreningens 
love? 

Skriv gerne dit forslag og læg det i bestyrelsesbakken.  
  
Formanden takkede overstrømmende afgående kasserer Bente Nilsson for hendes 
store arbejde som kasserer i 6 år. Især fremhævede han hendes driftssikkerhed og 
arbejdet med at finde det rette administrationssystem til vores klub. Nu kan hun pryde sig 
med titlen "bestyrelses-konsulent". 

--- 

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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