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Vikingeforeningen Morgenbaderne ved Ballehage Søbad  
 
 

Referat fra den 27. Generalforsamling 2020  
på Diakonhøjskolen i Aarhus  

 
 
1. Velkomst 

 
Formand Runa Larsen bød velkommen til de 83 fremmødte medlemmer og gav en række 

praktiske anvisninger på grund af Corona-restriktionerne.  

Generalforsamlingen blev ikke som vanligt afholdt i september. 

  

Derefter lyttede vi til “Øyvinds Coronasang" smukt fremført af et firestemmigt kor, 

sammensat til lejligheden. 

 

 

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 

indkaldelsen både er blevet udsendt pr. mail og ophængt i udhængsskabet ved badehuset 

for over 14 dage siden. 

 

Desuden bemærkede han, at der måske var anledning til at tilrette vedtægterne, så GF 

ikke nødvendigvis skal afholdes i september. 

 

 

3. Beretning 2019/2020 

 

Formand Runa Larsen indledte sin første beretning med at konstatere, at det har været et 

mærkeligt år at starte som ny formand i, bl.a. pga. de mange aflyste arrangementer. 

 

Derefter præsenterede Runa bestyrelsesmedlemmerne, fortalte om deres arbejde og 

takkede for det gode samarbejde. 

 

Beretningen er fortællingen om “den lukkede badeklub”, bortset fra Midvintermarkeringen 

- vi kommer der dog stadig og taler med hinanden om vind og vejr og tager tingene, som 

de kommer. Vi kan bl.a. glæde os over fraværet af brand- og vandmænd og over, at 

medlemmer på eget initiativ, og selv om klubben er lukket, fejer trapper m.m. 

 

Sko-rummet er nu nedlagt og det har givet mere ren luft - skoene kan findes i forskellige 

poser. Stå-måtterne er også afskaffet, men alle medlemmer får en lille sammenfoldelig 

måtte med foreningens logo på til at stå på. 

 

Hvornår kan vi så åbne igen?  

Under de nuværende restriktioner er det for svært at styre, men bestyrelsen har taget en 

masse tiltag bl.a. med håndsprit. Ole har været kreativ og mange har gjort rent både inde 

og ude, så vi er faktisk klar til genåbningen. 

 

Bestyrelsen har brugt en del tid på samarbejde med andre badeklubber, er medlem af 

Vinterbadeklubber i Danmark og mødes jævnligt med badeklubberne i Aarhus. 
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Til slut udtrykte Runa en stor tak til alle tillidsfolk. 

 

Forsamlingen kvitterede med mange klapsalver undervejs i beretningen.  

 

Der var ros til bestyrelsen for stå-måtterne og stor ros til Runa. 

       
Beretningen blev godkendt med stor applaus. 

 

 

4. Revideret Regnskab 

 

Kasserer Flemming Hjortkjær gennemgik regnskabet.  

Det aktuelle regnskab er udsendt pr. mail. 

 

Flemming kommenterede udgifterne til jubilæumsfesten, og at el-udgiften er den største 

enkeltudgift. 

 

Der var spørgsmål til:  

Ventelistegebyret - indtægten er lavere, fordi der er lukket for tilmelding til ventelisten. El-

udgiften bliver fremover mere præcist opgjort, fordi der nu er separate målere.  

Egenbetalingen til festen er fordelt over 2 år. 
 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

 

 

5. Indkomne skriftlige forslag (skal afleveres senest 8 dag inden GF) 

 
Forslag fra Bente Nilsson (udsendt pr. mail) om justering af vedtægterne, med opbakning 

fra bestyrelsen. Bente motiverede sit forslag: 

 

I vedtægterne § 9 står: “Kontingentet skal være indbetalt eneste 15. Oktober”. 

 

Forslag: (ændringer markeret med kursiv) 

§ 9. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

Kontingentopkrævning for sæsonen tilsendes medlemmerne umiddelbart efter den årlige 

generalforsamling. Betalingsfristen fremgår af den opkrævning, der tilsendes 

medlemmerne efter GF. Kontingentet bør således ikke indbetales før generalforsamlingen 

er afholdt og kontingentopkrævning er modtaget. Medlemmer, som ikke har betalt 

kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte 

om genoptagelse kan finde sted.  

 

Forslaget blev godkendt med applaus. 

 

 

6. Fremtidigt arbejde 

 

Formanden fortalte om bestyrelsens overvejelser om indretning af klubhuset, så der bliver 

mere plads i “køkkenafdelingen”, nu hvor sko-rummet er nedlagt. Desuden forestiller 

bestyrelsen sig, at den nedlagte lille sauna udnyttes til arkiv. Niels Poulsen har været 

behjælpelig med tegninger og gode råd undervejs. 

 

Bestyrelsen har budgetteret med ca. 45.000 kr. for ombygningen og mener ikke, at det 

kræver kontingentforhøjelse. Der vil blive brug for frivillig arbejdskraft. 

 

Der kom forskellige synspunkter, supplerende forslag og ideer til Bestyrelsen. 
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Der var opbakning til bestyrelsens planer. 

 

7. Budget samt fastsættelse af kontingent for den kommende sæson 

 

Kassereren gennemgik budgettet, som ikke var udsendt på forhånd. Der budgetteres med 

et underskud på 17.000 kr., baseret på 550 betalende medlemmer. 

 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på de nuværende 300 kr. 

 

Forslaget om kontingentfastholdelse blev vedtaget med applaus. 

 

 

8.  Diplom til nye befarne vinterbadere 

 

 a. Uddeling af diplomer 

Lone Mark og Ann Mønster Frost var klar til at uddelte diplomer til de seks nye befarne 

badere, der havde bedt om det. Desværre var de ikke mødt frem. 

 

Til lykke til flg. befarne vinterbadere (2 år): 
Marianne Nordvig, Anja B. Jørgens, Hanne Stephensen, Lina Just, Morten Olsen, Karin L. Schmidt, 
Gitte S. Rasmussen, Inger Marie Taagaard, Søren Lawaetz, Martin Sejer, Birgitte Borch, Villy 
Vestergaard, Grethe Thaysen, Mona Bjerre, Joaquin Zaragoza, Michele Christensen, Ulla Lillelund, 
Helle Lander, Torben Lander, Carsten Lorentzen, Bjørg Nordentoft Grethe Jepsen, Mette Maibom, 
Hans A. Pedersen, Tove Færch, Jörg G Harringe, Louise Grundholm, Britta T. Knudsen, Jan 

Ifversen, Ann Sofie Jensen, Charlotte Rotbøl, Lene Stadil, Merete Nielsen, Hans Jørgen Hansen, 
Ulla V. Thomasen, Vibeke S. Petersen, Hanne Homann, Dan Homann, Henrik Fonseca, Jessie 
Svejbæk, Rikke Ernebjerg, Anders Flaskgaard, Pernille S. Mikkelsen, Anne M. Karlsen, Anders 
Hjerrild, Rikke Rosendahl, Grete R Nielsen, Maiken Breum, Charlotte Rieper, Marc Rieper,  
Mariette Karvonen, Birgitte Vogelius, Bodil Uhrenfeldt. 

 

 b. Markering af medlemmer, der er blevet fuldbefarne vinterbadere  

Herefter hædrede Lone Mark de mange medlemmer, som nu kan kalde sig fuldbefarne 

vinterbadere (20 år). Til lykke til: 
Kirstine Bilde, Torben M Jensen, Inge Marie Skaarup, Hanne Toft, Marianne Hansen, Poul Erik 

Hansen, Hans Schwennesen, Ingrid Bjerrum, Poul Henrik Mikkelsen, Jens Christensen, Birthe 
Bjerrum, Gitte Bøje, Liss Lawaetz, Beth Windinge, Mette Skov, Charlotte Groth, Birte Hessov, 
Inger-Lise Frederiksen, Bjørn Bülow Petersen. 

 

 

9.  Bevarer af den gyldne kæde 

 

I år har bestyrelsen intet forslag til kæde-bevarere, på grund af den meget korte sæson 

(Covid 19). 

 

Ole Holmer-Bretlau, sidste sæsons kædebevarer og afgående formand, fortalte om den 

viking han havde hængt på kæden og causerede over ordet “van(d)tro”, som bør indgå i 

vores slogan, hvis vi en gang skal have et. 

 

 

10. Tillidsfolk i den kommende sæson - jvf. foreningens love    

 

Lone Mark kunne fortælle, at det pga. Corona-nedlukningen, har været et relativt let år 

for tillidsfolkene. 

Alle poster er nu besat på nær søndagsåbning og saunarengøring.  

John Jacobsen stopper efter 15 års uafbrudt indsats som søndagsåbner og fik en stor 

klapsalve for sin tro tjeneste i de mange år.  
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Henvendelse til Lone Mark vedrørende et af de to tillidshverv - det er også muligt at lave 

en turnusordning.  

 

Lone takkede tillidsfolkene for opbakningen. 
  
11. Valg til bestyrelsen 

 

 Der var 3 bestyrelsesposter i spil. 

 

Bestyrelsesmedlem Lone Mark blev genvalgt for 2 år. 

 

Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost blev genvalgt for 2 år.  

  

                  Grethe Thaysen, BF, blev valgt for 2 år. 

  

 

 De valgte modtog alle stor applaus. 

 

 

12. Eventuelt 

 

Ros og stor applaus til bestyrelsen. 

 

En stor hånd til den afgående kasserer Flemming Hjortkjær, som bestyrelsen 

betænkte med en vingave.  

 

Generalforsamlingen sluttede med, at vi nynnede et vers af “Jylland mellem tvende have” 

 

 

 

Referent Lone Verner Nielsen.  

 

Referatet er godkendt af Dirigent Eigil Dixen. 
 


