Referat fra den 2. ordinære generalforsamling i Kronborg Badelaug
(indkaldelsen skete i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 stk. 2)

Onsdag den 11. maj 2016, kl. 19.00
Sted: ”Stedet” i HAS Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Carsten Søndergaard blev valgt til dirigent af de 13 forsamlede medlemmer, og han
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved mail af 15/4 2016. Han gav
derefter ordet til formanden for afgivelse af beretning.
2. Bestyrelsens/formandens beretning
Den skriftlige beretning var udsendt pr. mail på forhånd, så Frank nøjedes med at ridse
nogle af hovedtrækkene op. Sæsonen startede med at vi var godt 20 medlemmer, og her
ved sæsonslut er vi 43 medlemmer, dvs. medlemsskaren er ca. fordoblet. Der er afholdt 3
velbesøgte medlemsarrangementer i sæsonens løb, og der har været afholdt 2 møder med
kommunen om forbedrede omklædningsforhold, og om muligheden for at etablere sauna i
nærheden af badebroen.
Kommunen og havnen er velvillige, men har ingen penge til Badelaugets aktiviteter indtil
videre. Der arbejdes videre med kommunens politikere og embedsfolk for kommunens
støtte til at at fremme vinterbadningen på Nordhavnen, i lighed med hvad man har gjort for
vinterbadningen i andre dele af kommunen - ikke mindst i Espergærde.
Vi har søgt en række fonde om støtte, men indtil videre har det ikke givet gevinst, men
bestyrelsen arbejder positivt videre ad det spor.
Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning, som sammen med den mundtlige blev
godkendt af forsamlingen
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budgetforslag til godkendelse.
Formand Frank, der i det forløbne år også har fungeret som kasserer, gennemgik det
reviderede regnskab for 2015/16 og budget 2016/17, som var udsendt sammen med
indkaldelsen den 15/4 2016.
Badelaugets kassebeholdning ultimo regnskabsåret er godt 10.000 kr, til trods for at der er
afholdt 3 medlemsarrangementer, trykt og uddelt flyers , indkøbt sikkerhedsline m.v.. Med
den beholdning er der lagt en økonomisk bund for de videre aktiviteter.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Under forudsætning af uændret kontingent, og et forsigtigt medlemsskøn på 50
medlemmer i 2016/17 blev budget for 2016/17 vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 250 kr, hvoraf 150 kr henlægges i
saunafonden.
Forslaget blev godkendt
5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke fremkommet forslag til behandling

6. Valg af formand for bestyrelsen
 Formand Frank Thomsen modtager genvalg.
Frank blev genvalgt af forsamlingen.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer m.v.
 Bestyrelsesmedlem Bente Burmeister er på valg for en 2-årig periode – modtager
genvalg
Bente blev genvalgt af forsamlingen


Bestyrelsesmedlem Susanne Bloch Jespersen ønsker at udtræde af bestyrelsen – nyt
bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode
Lisbeth Brandt blev foreslået af bestyrelsen, og valgt af forsamlingen.



1. suppleant skal vælges
Carsten Søndergaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt af forsamlingen.



2. suppleant skal vælges
Ghita Bjerregaard blev foreslået af bestyrelsen og valgt af forsamlingen.



En revisor og en revisorsuppleant skal vælges
Ejnar Nørby, som ikke var tilstede, blev foreslået som revisor af bestyrelsen, og valgt af
forsamlingen.
Søs Povlsen blev foreslået som revisor supplant og valgt af forsamlingen.

8. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning.
Søs Povlsen fortalte om sine erfaringer fra Nivå, med at deltage på ”Havnens dag” i
forskellige events, f.eks. et bassin med isterninger, og en bod hvor man kunne melde sig ind
i Badelauget dernede.
Bestyrelsen holder et hurtigt møde om deltagelse i promenadeindvielsen den 29. maj på
nordhavnen med flyers etc.
Per Povlsen spurgte, om det var Badelaugets vision, at der skal etableres en sauna, eller om
mindre kunne gøre det. Frank og en enig bestyrelse slog fast, at det er forbedrede
omklædningsforhold og saunafaciliteter, der er målsætningen for foreningens og
bestyrelsens arbejde.

Med baggrund i de nye toiletfaciliteter på Nordre Mole, spurgte Inger Marie Bisgaard om
det kunne indgå i dialogen med Havn/Kommune, at der blev etableret en badebro derude,
idet der tidligere har ligget planer om et havbad på ”Gummistranden”.
Fra bestyrelsens side arbejdes der ikke i den retning, da beliggenheden med Kronborg som
nabo, og de lidt roligere vind- og bølgeforhold ved den nuværende placering er højt
værdsat og prioriterede.
Den forløbne sæson har imidlertid budt på megen lavvande/sandophobning, så den videre
dialog med kommunen, om placering af sauna, omklædning m.v., vil også indbefatte en
dialog om en badebro længere ude af molen - omkring ”dommertårnet”, hvor vandet er
dybere, og mere velegnet til vinterbadning.
Generalforsamlingen sluttede med at udtrykke en samlet tak for indsatsen til de oprindelige
stiftere af Badelauget: Susanne Bloch Jespersen, Ingelise Nielsen, Anette Mail, Inger Marie
Bisgaard og Tina Sylvest. De har af forskellige årsager trappet ned på bestyrelsesarbejdet,
men heldigvis ikke på vinterbadningen.
Ref. Steffen Agger

