NORDHAVNENS BADELAUG

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nordhavnens Badelaug - torsdag den 28. maj 2015.
Tilstede var:
Susanne Bloch Jespersen - Formand
Inger Marie Bisgaard - Sekretær
Ingelise Nielsen - B-medlem
Anette Mail - B-medlem
Ove Skjærbæk
Bodil Brostrøm
Vibeke Rosenfeldt Thomsen
Frank Rosenfeldt Thomsen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af bestyrelse.
Forelæggelse og godkendelse af nye vedtægter.
Eventuelt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad. 1 Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog FRT som dirigent.
FRT takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling var udsendt
rettidigt, og at forsamlingen derfor var beslutningsdygtig.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden.
Ad. 2 Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt:
Frank Rosenfeldt Thomsen
Inger Marie Bisgaard
Ingelise Nielsen
Susanne Bloch Jespersen
Ove Skjærbæk
Som suppleanter blev valgt:
Steffen Agger og Anette Mail
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Ad. 3 Forelæggelse og godkendelse af nye vedtægter.
FRT konstaterede at de nye vedtægter var udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling, og at alle derfor havde haft mulighed for at sætte sig ind i indholdet.
Susanne gik ind for ændringerne, da de bedre matcher at vi er en vinterbadeforening, men ville gerne
drøfte, om navnet på vores badelaug kunne være mere sigende for hvem vi er, og hvor vi kommer fra.
Herefter god drøftelse om et nyt navn, som blev: KRONBORG BADELAUG.
Herudover ingen kommentarer til vedtægtsændringerne, som blev godkendt.
Ad. 4 Eventuelt








IMB orienterede lidt om hjemmesiden, som forventes færdig medio juni. Alle var enige om, at det
ser lovende ud.
FRT fortalte lidt om flydesaunaer i DK og har bl. a. haft kontakt til Svaneke, Ebeltoft og Roskilde
badelaug, for at høre om deres erfaringer, samt kontaktet et specialfirma i Sverige –
Marinbadstugan – som er eksperter i flydende saunaer. Herudover har FRT undersøgt nogle mulige
sponsoreringsmuligheder, og går snarest i gang med at søge penge. Alt skal naturligvis analyseres
grundigt før vi kaster os ud i projektet, bl. a. skal driftsomkostningerne kendes til bunds, idet det
bliver laugets opgave, at betale disse løbende.
Den afgående formand takkede for godt samarbejde og ønskede den nye formand velkommen.
FRT takkede for valget og velkomsten i bestyrelsen og ser frem til et fortsat positivt samarbejde.
Takkede også den afgående formand og bestyrelse for det gode initiativ der var taget med
dannelsen af badelauget, og for de faciliteter som indtil nu er skaffet, trods de vanskelige vilkår.
Bestyrelse konstituerede sig herefter som følger:
Formand:
Kasserer og Sekretær:
B-medlem:
B-medlem:
B-medlem:

Frank Rosenfeldt Thomsen
Inger Marie Bisgaard
Ingelise Nielsen
Susanne Bloch Jespersen
Ove Skjærbæk

Den ekstraordinære generalforsamling herefter afsluttet. Tak for nogenlunde god ro og orden, kreative
forslag og positiv indstilling 
Helsingør, den 29. maj 2015 / p.b.v. Inger Marie Bisgaard
Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til den 24. juni 2015 kl. 1700 hos FRT.

