Referat Generalforsamling Veddelev Vinterbadning 26/3-2019
1. Valg af dirigent
Uffe Sognstrup Larsen valgt. Konstaterer rettidig indkaldelse.

2. Valg af referent
Morten Sillesen valgt.

3. Registrering af fremmødte
24 fremmødte. 9 fuldmagter. Dirigenten konstaterer tilstrækkeligt fremmøde til at GFS er beslutningsdygtig.

4. Valg af stemmetællere
Tim og Kim valgt som stemmetællere.

5. Bestyrelsens beretning
•

Opsummering på tiden siden stiftende gfs 4/5-18 og ekstraordinær gfs september 2018.

•

Status på medlemmer. 150 medlemmer, 70% kvinder, 30% mænd. 33 på venteliste.

•

Kontingent opkræves primo august, med frist for betaling 1/9-19. Hvis ingen betaling udmeldes man automatisk.

•

Samarbejde med Sejlklubben (VSB) og havnen (VSL). Aftale forhandlet på plads og underskrevet. Betonede vigtigheden af at opretholde et godt
forhold til VSB og VSL, som har budt os velkommen på området.

•

Dispensation fra lokalplan er midlertidigt opnået i første omgang indtil 2021.

•

Saunaløsning plantegning blev gennemgået.

Side 1

o

Spørgsmål til afløb og rengøring. Erfaringer fra Roskilde Vinterbadere om at der dannes meget kondens. Input om at der eventuelt bør
etableres et afløb for at afhjælpe dette.

o

Spørgsmål om risiko for skimmelsvamp som i Roskilde. Bestyrelsen har rådført sig med forskellige sauna-eksperter omkring
fugtighedsproblemer. Bestyrelsen vil undersøge nærmere med leverandøren.

o

Input om at det kan være hensigtsmæssigt at bænkene let kan afmonteres af hensyn til rengøring.

•

Kort om indvielse af foreningen med leje-sauna 17/2.

•

Adgang til strøm og vand. Der arbejdes fortsat på det. Prioritet 1 er at trække strøm fra Strandvejen som er den korteste og billigste vej fra
strømskab til sauna. Der arbejdes forsat på denne løsning. Vand er et mindre problem.

•

o

Input om at huske at få lavet så mange grupper som muligt i strøm-systemet.

o

Input om at vandrør såvidt muligt skal ned i jorden for at undgå frost.

Fundraising-udvalg og sponsorer. Ansøgninger ude for 760.000 kr. 3 nye ansøgninger på vej, bl.a. til Roskilde Kommune. 4 sponsorer indtil videre.
o

Input om at man kunne søge Rockwool.

o

Input om hvorvidt man kunne udbyde andele til medlemmer. Dette har været overvejet, men bestyrelsen har prioriteret at det ikke skal
være for omkostningstungt at blive medlem.

•

Kommunikation. Kort status på hjemmeside og facebook-gruppe.

•

Samarbejde med andre. Roskilde Festival Højskolen.

•

Spørgsmål:

•

o

Hvordan vil ny sauna fungere mht. opvarmning. Svar: Automat-optænding i morgen- og aften-perioden. Derudover kan man selv tænde
den. Andre løsninger overvejes, men vil i nogen grad blive afhængigt af aktuelt brug af saunaen. Input: Saunaen vil formodentlig holde på
varmen så den ikke tager så lang tid at varme op uden for morgen- og aften perioden.

o

Hvornår starter sæsonen: 1. november. Dette skyldes båd-optagning og maste-håndtering. Samme årsag til at sæsonen slutter 1. april.

Kommentar om at bestyrelsen skal huske at lave under-udvalg, så de få nogle hjælpere på banen.

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2018 blev fremlagt og godkendt.
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7. Fremlæggelse af budget
Budgettet for 2019 blev fremlagt og godkendt.

Aktiviteter 2019:
•

Strøm og vand

•

Overdragelse af sauna

•

Fundraising

•

Opstart af ny sæson

Spørgsmål: Hvorfor er omklædningsvogn ikke på budget? Bestyrelse: Det er prioriteret at afvikle en sæson først for at drage erfaringer og på grund af
arbejdsmængden ved etablering har man også prioriteret at vente med dette. Desuden har vi brug for at skaffe midler til financieringen.

8. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1. Tilføjelse af suppleant til bestyrelsen:
Bestyrelsen ønsker at forsætte med 5 bestyrelsesmedlemmer, men at udvide bestyrelsen med en suppleant.
Vedtaget ved afstemning.

Forslag 2. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling:
Bestyrelsen ønsker at øge fleksibiliteten med hensyn til tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen, så der er mulighed for at afholde
generalforsamling i marts eller april måned.
Vedtaget ved afstemning.
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9. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
De fastsatte gebyrer fastholdes.
•
•
•
•

Kontingent: 650 kr/år
Indmeldelsesgebyr: 1000 kr
Passivt medlem: 250 kr/år
Ventelistegebyr: 100 kr

Spørgsmål: Koster det 1000 kroner at blive passivt medlem? Nej.
Spørgsmål: Koster det kun 100 kroner én gang at komme på venteliste? Ja

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lone Sillesen og Hanne Jeppesen ej på valg.
Tim Hjort Bay og Uffe Sognstrup Larsen ønsker ikke genvalg.
Ulla Sognstrup Larsen ønsker at stille op som suppleant
Morten Werner, Rune Severinsen og Lene Brandt ønsker at stille op til bestyrelsen.
Der var ikke yderligere som ønskede at stille op. Således blev bestyrelsen valgt som følger:
•

Lone Stagsted Sillesen

•

Hanne Jeppesen

•

Morten Werner

•

Lene Brandt

•

Rune Severinsen

•

Ulla Sognstrup Larsen (suppleant)
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11. Valg af revisor og revisorsuppleant
Annegrethe Severinsen og Morten Sillesen genvalgt som revisorer.
Ny revisor-suppleant valgt: Peter Langkilde

12. Eventuelt
Der blev afsat 10 minutter til at generalforsamlingen i grupper kunne komme med evaluering af sæsonen og ideer til fremtidige aktiviteter som
bestyrelsen kan arbejde videre med. (se kommentar fra medlemmerne på næste side.)
Spørgsmål: Bliver saunaen fjernet om sommeren? Ja.
Øvrig info:
• Sidste badedag 31/3-19
• Nedluknings-teamwork 31/3-19 1630-1800. Tilstrækkeligt frivillige meldte sig.

Veddelev 26/3-19
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Medlemmernes evaluering af sæson 2018/19
Generalforsamling Veddelev Vinterbadning 26. Marts 2019

Hvad har været godt?
•
•
•
•
•
•

Det hele
Fællesskabet – god stemning
Kommunikation på Facebook
Bestyrelsen
Tønde-saunaen har været god og charmerende

Hvad kunne ha været bedre?
•

Mere fleksible børnebade-tider

•

Lidt besværligt med optænding

•

Mulighed for at have gæster med.

•

Mere privat omklædning

Hvorfor har det været godt?

•
•

Nemt at finde nogen at bade med og info om hvornår saunaen
tændes.
Bestyrelsen orientering har været god

Hvordan kunne det ha været bedre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skift mellem lørdag og søndag
Stilletider
Saunagus og musik
Saunaen kunne tændes via mobil
Nedsættelse af udvalg: rengøring, events, kalender, skabe
traditioner.
Åbne op for flere medlemmer (ex. 200-250)
En dag i måneden ”Åben sauna” hvor man kan have en gæst
med.
Et sted til tøj + afskærmning
Udendørsknager evt. ved trappen
Opfordring til at alle bruger Facebookgruppen.
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