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Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  
 
 
Referat fra den 26. Generalforsamling 2019 på Thors Mølle  
 
 

 1. Velkomst 
 
Formand Ole Holmer-Bretlau bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer, og 
vi startede med at skåle i et glas Cava i anledning af foreningens 25 års jubilæum. 
Derefter sang vi traditionen tro "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 både 
er blevet udsendt mail lavet opslag herom i badehuset for over 14 dage siden. 
 
 

 3. Beretning 2018/2019 
 
Formand Ole Holmer-Bretlau indledte sin sidste beretning med at glæde sig over det 
flotte fremmøde. 
 
Derefter roste han festudvalget for den flotte kreative temafest i lørdags; forsamlingen 
kvitterede med stor applaus.  
 
Formanden bemærkede, at det er ved at blive en god tradition at starte med brunch før 
generalforsamlingen. 
 
Derefter supplerede han den skriftlige beretning med en udførlig mundtlig beretning. 
Her nævnes hovedpunkterne: 
 
Den forløbne badesæson karakteriserede formanden med ét ord, nemlig festlig, 
startende med indvielsen af vores nye sauna og sluttende med et brag af en fest i 
lørdags. Desuden har der i årets løb været mange festlige og varme øjeblikke. 
 
Den nye sauna har levet op til forventningerne, med panoramaudsigt og god 
siddekomfort. Der har dog været en del indkøringsproblemer og reparationer på grund 
af bl.a. afbrændingsskader, men de er blevet udbedret på bedste vis. 
 
Ventelisten består pt. af 173 personer og er nu lukket for ikke at skabe falske 
forhåbninger. Medlemstallet ved udgangen af sæsonen var 533 personer.  
 
Ventelisten betyder åbenbart, at medlemmerne i større grad end tidligere holder fast i 
deres medlemskab, antallet af udmeldinger er faldet. Det bliver spændende at følge 
udviklingen. 
 
Ved sidste års generalforsamling anmodede bestyrelsen om bemyndigelse til 
eventuelt at forlænge åbningstiden i saunaperioden (medio september til medio 
maj) - på grund af det øgede medlemsoptag.  
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I den forløbne sæson er der optaget 80 nye medlemmer, og bestyrelsen har løbende 
vurderet, om der har været store trængselsproblemer og konstateret, at det ikke har 
været tilfældet. Der er ikke den store ændring i antallet af dagligt fremmødte. 
Så vores foreningskultur ser ud til at kunne bevares, hvilket fortsat må være et 
fokusområde for bestyrelsen, også trods eksternt pres. Ingen grund til bekymring og til 
udvidelse af åbningstiden. 
 
Formanden kommenterede derefter sit regeringsgrundlag, sin 2020-plan fra 2015: 
Bestyrelsen tog fejl mht. 0-vækst politikken - foreningen kan godt rumme mere end 
400 medlemmer, bl.a. fordi profilen af den typiske vinterbader er en, der bader en gang 
imellem. Der er dog også stadig nogle, der får deres daglige bad. 
 
En stram økonomisk politik har især udmøntet sig i en besparelse på el-forbruget på 
ca. 24%, og på den store egenindsats i forbindelse med saunaprojektet. Godt nok har 
foreningen lige brugt godt 100.000 kr. på 25 års festen, ud fra den betragtning at 
medlemmerne og specielt frivillige og tillidsfolk har fortjent en ordentlig fest, og fordi 
der var råd. Kassebeholdningen er aktuelt på 120.000 kr.  
 
Det bør fortsat være sådan, at kontingentet til foreningen skal have en størrelse, så alle 
kan være med - som udtryk for en social retfærdig politik. 
 
Den stramme asylpolitik er kommet til udtryk ved, at håndklæderne omsider helt er 
blevet udelukket fra toilettet! 
 
Det sidste element i 2020-planen var en styrket integrations-indsats. Det betyder, at 
bestyrelsen gerne vil sikre sig, at alle medlemmer bliver orienteret om foreningens 
aktiviteter og bestyrelsens arbejde. Der er indsamlet mailadresser på næsten alle 
medlemmer, og i september 2016 var hjemmesiden klar.  
Vedligeholdelses-arbejdet er dog tidskrævende, hvilket er en af grundene til at 
bestyrelsen ønsker antallet af bestyrelsesmedlemmer forøget fra 5 til 6. 

 
Trods de mange gennemførte bygningsmæssige ændringer tænker bestyrelsen mange 
nye tanker for fremtiden, f.eks. ideer om en mulig udvidelse af fællesrummet og/eller 
kaffestuen. Formanden pointerede, at intet forslag vil blive ført ud i livet før general-
forsamlingen er blevet spurgt. 
 
Fuldbefarne vinterbadere 

 
       Følgende kan nu besmykke sig med titlen fuldbefaren vinterbader efter 20 års badning: 
          

I sæsonen 2018/2019: Asbjørn Karlsson, Karsten Aaberg, Dorte Schmidt, Lisbeth 
Hviid, Ingrid Holmsteen Middelbo, Birgit Kleis, Ole Christiansen, Ulla Broch. 
Siden 1.7. Marie Birk, Inge Thing, Birte Jepsen, Gitte Lang Christensen, Poul Fasdal. 

 
 
Afslutningsvis takkede formanden alle tillidsfolk og ikke mindst sine samarbejdspartnere 
i bestyrelsen Flemming, Lone, Runa og Ole. 
 
Stor applaus til alle - og en ekstra stor applaus til Ole som afgående formand. 
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
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Regnskab 
 
Kasserer Flemming Hjortkjær gennemgik kort regnskabet, som jo også er trykt i den 
skriftlige beretning.  
 
Flemming pointerede, at foreningen har en sund økonomi; der er ingen skandaler! 
Derefter gennemgik han, hvad vores kontingent på 300 kr. gået til. Vi skulle forestille os 
en lagkage hvor: 

 - 15,1% går til Generalforsamlingen, herunder den trykte beretning 
 - 13,8% går til el 
 - 9,5% går til hus-udgifter 
 - 8,3 til saunaen 
 - 6,1% til arrangementer f.eks. Midvinter og Skt. 
 - 2,8% til administration 
 - 2,5% til mødeudgifter 
 - 1% til gaver 

Det var over halvdelen. Resten går til småting og store projekter som fest og eventuelle 
bygningsforandringer. Sådan er lagkagen skåret. 
 
Der var hverken spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
 

 4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 
 
Formanden gennemgik budgettet, som er udsendt til alle. Der er opstillet to alternativer 
på hhv 250 kr og 300 kr. Budgetterne er baseret på skønsmæssigt 550 medlemmer, 
med den usikkerhed det indebærer. 
 
Vi er en af de vinterbadeklubber med det laveste kontingent, så bestyrelsen indstiller at 
kontingentet for det kommende år bliver på 300 kr. 
 
Bestyrelsens forslag om et kontingent på 300 kr. blev godkendt. 
 
 

 5. Indkomne skriftlige forslag jvf. Foreningens love 
 
Bestyrelsens forslag til lovændringer - fremsendt sammen med indkaldelsen til GF.  
Formanden gennemgik og begrundede de enkelte ændringer (fremsendt sammen med 
indkaldelsen til GF).  
Ændringerne blev behandlet hver for sig: 
 
§4 Udvides med indholdet af minimumsdagsorden for GF.  
Vedtaget (efter afstemning) med den ændring, at der byttes om på pkt. 4 og 5 i 
dagsorden. 
 
§5 Udvidelse af bestyrelsen med en kommunikationsansvarlig, til 6 personer, med 
tilhørende konsekvensrettelser af bestyrelsens forretningsorden.  
Vedtaget (efter en del debat). 
 
§6 Ekstraordinær GF kan afholdes, når 100 medlemmer fremsætter skriftlig begæring 
herom. Der kan her evt. godt vælges bestyrelse og foretages lovændringer.   
Vedtaget (efter debat om det evt. skulle være en vis procentdel af medlemmerne). 
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§8 Suppleres med, at nøglekoden er fortrolig, og at den ikke må udleveres til 
tredjemand. Ændring på grund af installation af det elektroniske låsesystem. Vedtaget. 
 
 
Forslag fra Henning Ettrup om tilføjelse til vedtægterne (udsendt pr. mail): 
“Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal oprettes en venteliste. GF fastsætter 
gebyr for optagelse herpå”. 
 
Henning begrundede sit forslag - det bør ikke være bestyrelsens opgave og ansvar om 
der skal oprettes venteliste og hvad gebyret skal være. 
 
Formanden begrundede bestyrelsens afvisning af forslaget. Historisk har bestyrelsen 
måttet agere hurtigt ved indførelsen af ventelisten. GF bør ikke i detaljer fastsætte 
gebyrets størrelse. Bestyrelsen skal kunne handle hurtigt og ønsker ikke detailstyring. 
 
Forslaget affødte en del debat, bl.a.: 

 - opbakning til forslaget som det er 
 - måske kunne spørgsmålet om venteliste indføjes i vedtægterne, og bestyrelsen 
kunne få bemyndigelse til at fastsætte gebyret 

 - bestyrelsen får mandat fra GF til at handle fornuftigt 
 - ventelisten er bestyrelsens værktøj, ønsker ikke at detailstyre bestyrelsen 
 - i vores husorden er ventelisten nævnt og proceduren er beskrevet på 
hjemmesiden - det må være nok  

 
Forslaget blev (efter afstemning) afvist. 
 
 

PAUSE - med fotografering  
 
 
     Fotografering og applaus til de nye fuldbefarne badere, hvoraf 8 var fremmødt. 

 
 

 6. Diplom til nye befarne vinterbadere 
 
Kun 2 ud af 33 nye befarne medlemmer havde tilkendegivet ønske om at få et diplom:  
Tinna Brandt og Heidi Kirkegård Davidsen. De var dog ikke til stede på GF. 
 
 

 7. Bevarer af den gyldne kæde 
 
Formanden fortalte om traditionen med at sidste års kædebevarer hænger en genstand 
på kæden og begrunder dette valg. Sidste år var der (undtagelsesvis) to kædebevarere: 
Niels Poulsen og Anders Fenger Eriksen. Anders var til stede og talte for begge: 
 
Niels havde skrevet et kvad om den forsvundne nøgle, der gav anledning til, at 
kodesystemet blev indført. Hold fast i nøglen til “lykkeland” - den hænger nu på kæden. 
 
Anders udtrykte stor ydmyghed og taknemmelighed. Han havde valgt en kopi af en 
kubisk marmorsten, som han har haft på sit skrivebord i 40 år, og som hver dag minder 
ham om bl.a. at gøre tingene en lille smule bedre. 
 
I år forholder det sig sådan, sagde formanden, at bestyrelsen ikke har nogen kandidat. 
 
Men han blev overrasket, for Runa tog over, og indledte med at sige, at Ole ikke har 
styr på alt. Der er faktisk en kandidat til den gyldne kæde. Forsamlingen gættede 
hurtigt, at det var formand Ole selv, og brød ud i spontane klapsalver. 
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Runa begrundede på resten af bestyrelsens vegne valget med Oles kæmpe-engagement 
bla. i saunaprojektet. Ole hæger om traditioner, men er også til fornyelser, tænk både 
på håndklæder og sauna! Og ikke mindst til fornøjelser.  
“Tak for mange gode år, hvor du har stået i spidsen for foreningen”. 
 
Der var kæmpestor applaus til afgående formand Ole Holmer-Bretlau. 

 
 

 8. Tillidsfolk i den kommende sæson - jvf. foreningens love    
  
 Lone Mark kunne fortælle, at alle poster er besat forud for GF. Mange har selv budt ind  
      på posterne - det har næsten ikke været nødvendigt at spørge nogen. 
 Desuden nævnte Lone, at det er muligt at komme på venteliste! 
 
 NB. Lukkere opfodrer til at alle respekterer lukketiderne.  
 

 9. Valg til bestyrelsen - valg af revisor 
 
 Bestyrelsesmedlem Runa Larsen blev valgt som formand for 2 år. 
 
 Bestyrelsesmedlem Ole Stjernholm Svendsen blev genvalgt for 2 år. 
  
 Dorte Harmsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 
       Ann Mønster Frost (tidligere bestyrelsesmedlem) blev valgt for 1 år.  
 (som følge af vedtægtsændringerne om udvidelsen af bestyrelsen, jvf. Pkt. 5). 
 
 Palle John Jensen blev valgt som suppleant. 
 
 Knud Bjødstrup Kristensen blev genvalgt som revisor. 
 
 De valgte modtog alle stor applaus. 

 
10. Eventuelt 

 
- Lone Mark takkede afgående formand Ole for at være præcis, omhyggelig, god til at 
udstikke rammer og god til at spotte folk, der kan hjælpe til.  
Bestyrelsesmøderne har altid været med dagsorden. Godt nok har nogle været lange, 
indimellem lidt trælse, og med lidt uenighed, men også i høj grad med morsomhed.  
Det handler om at agere - høre sammen og forpligte sig til fællesskabet 
“ABC - Act, Belong og Commit”. 
Lone regner med at bestyrelsen kan hente gode råd fremover fra mentor Ole. Og 
takkede for den store indsats ved konkret at overrække en gavekurv. 
 
- Kasserer Flemming takkede Bente, der gik af som kasserer sidste år, for kompetent 
konsulentbistand. Desuden fortalte han, hvordan vi indbetaler kontingent:  

 1) Vent til der kommer faktura.  
 2) På indbetalingen: Skriv først fakturanummer (evt. navn til sidst, unødvendigt). 

 
Anders Fenger Eriksen fortalte, at hans billeder fra festen kan hentes via hjemmesiden. 
 

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

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


