Generalforsamling  Isfuglen  
22.  februar  2018  på  Smålandshavet  
  
1)  
Vores  formand  Per  Møller  byder  velkommen  til  året  generalforsamling.  
Bestyrelsen  foreslår  
Karen  Urth  til  dirigent  –  Karen  vælges,  takker  for  valget  og  erklærer  
generalforsamlingen  for  lovligt  indkaldt  –  DER  ER  FREMMØDT  33  MEDLEMMER  
+  3  FRA  BESTYRELSEN    
  
2)  
Formanden  fremlægger  beretning  –  beretningen  vil  blive  tilgængelig  på  
hjemmeside  og  FB  
Karen  knytter  lidt  kommentarer  til  beretningen,  bl.a  med  ”roser”  til  den  nye  
badebro  som  der  er  arbejdet  på  siden  2013.  Fortæller  endvidere  at  Isfuglen  
hører  til  blandt  de  halvstore  vinterbadeklubber  idet  vi  har  over  200  medlemmer.  
Isfuglen  er  generelt  kendt  for  en  ”hjælpsom”  klub  og  det  er  noget  vi  skal  huske  at  
forsætte,  overfor  hinanden,  nye  medlemmer  og  gæster.  
  
3)  
Kasseren  Per  B.  fremlægger  og  gennemgår  årets  regnskab  –  regnskabet  vil  blive  
tilgængeligt  på  hjemmeside  og  FB.    
Karen  roser  regnskabet,  synet  det  er  et  flot  regnskab  og  konstaterer  at  vi  i  årets  
løb  har  foretaget  investeringer  for  ca.  kr.  130.000  
Claus  Højslev:  synes  at  posten  toiletleje  er  høj  –  kan  der  gøres  noget  for  at  
mindske  den  
Formand  Per  M:  siger  at  bestyrelsen  også  synes  at  det  er  en  dyr  leje,  men  at  vi  
har  behov  for  toilettet.  En  mulighed  er  jo  at  klubben  etablerer  egen  
toiletbygning,  men  det  er  en  ret  dyr  løsning,  så  det  er  ikke  aktuelt  p.t  
Jens  Fladberg:  konstaterer  at  det  var  en  betingelse  for  havnen,  at  vi  indgik  en  
aftale  om  leje  af  toiletbygningen  
  
4)  
Forslag  fra  bestyrelsen:  ændring  af  pkt.  6,  stk  6,  bestyrelsen  foreslår  at  man  
slettes  som  medlem  hvis  man  er  i  restance  i  10  dage  eller  mere.    Efterfølgende  
indmeldelse  vil  medføre  nyt  indmeldelsesgebyr,  da  man  skal  oprettes  forfra  
igen.    Ændringen  vedtages.    
  
5)  

Fastsættelse  af  kontingent:  bestyrelsen  foreslår  uændret  kontingent  
Under  dette  punkt  kommer  der  en  del  kommentarer,  bl.a  :  
Lars  Bauerlund:  synes  at  10  dage  kan  være  en  for  kort  perioden,  inden  man  
slettes  som  medlem  –  fx  hvis  man  er  på  ferie  lige  omkring  kontingentbetaling  
Gregers  Højstrup:  foreslår  og  spørger  til  et  passivt  medlemskab,  en  slags  
”hvilende”  medlemskab  til  fx  kr.  100  årligt  
Jesper  Selch:  synes  at  vi  skal  have  så  få  regler  som  muligt  og  et  passivt  
medlemskab  ”kræver”  en  form  for  styring    
Bestyrelsen  synes  umiddelbart  ikke  at  der  skal  være  mulighed  for  passivt  
medlemskab,  da  det  vil  kræve  yderligere  arbejde  for  kasseren.    Vi  vil  i  
bestyrelsen  drøfte  for/imod  10  dages  reglen.  UÆNDRET  KONTINGENT  vedtages  
enstemmigt.  
  
6)  
Bestyrelsesmedlemmer  på  valg:  
Per  Møller  –  genvælges  
Niels  Clausen  –  genvælges  
Per  Bech  Hansen  –  genvælges    
Suppleant  Susan  Christensen  –  genvælges    
Revisor  Lene  Larsen  –  genvælges    
Revisorsuppleant  Janne  Jensen  –  genvælges    
  
7)  
Valg  af  ÅRETS  ILDSJÆL:  Per  Møller  nævner  at  det  er  1.  gang  der  skal  vælges  
årets  ildsjæl  –  blev  i  sin  tid  foreslået  af  Steen  Andersen.  Årets  Ildsjæl  er  et  
medlem  som  fx  har  gjort  en  ekstra  indsats  for  klubben  eller  spreder  godt  humør  
eller  andet.  Årets  Ildsjæl  vælges  af  medlemmerne  og  55  medlemmer  havde  valgt  
at  stemme.  Der  var  stemmer  til  flere  forskellige,  bl.a  gusmestrene,  Hr.  Tang,  Jens,  
Arbejdsholdet    -‐  men  der  var  ÉN  der  skilte  sig  ud  og  derfor  blev  ÅRETS  ILDSJÆL  
med  hele  23  stemmer  nemlig  :  Per  Bech  Hansen  
Per  fik  overrakt  en  pokal  og  en  flaske  ”bobler”  –  STORT  TILLYKKE  TIL  PER,  EN  
MEGET  VELFORTJENT  TITEL  J  
  
8)  
Eventuelt:  
Gitte  Sørensen:  efterlyser  de  ”uskrevne”  regler  og  alm  god  ”opførsel,  fx  skal  man  
huske  at  tildække  sig  når  man  går  fra  saunaen/omklædningen  til  vandet  og  
tilbage  igen,  brug  af  hamp-‐handske  og  øl  i  flaske  passer  ikke  i  en  sauna  –  Gitte  
foreslår  at  vi  på  en  måde  får  ”fortalt”  nye  medlemmer  om  uskrevne  regler  

Mette  Nielsen:  foreslår  at  nye  medlemmer  som  ikke  kender  vores  uskrevne  
regler,  ”tilknyttes”  et  medlem  som  kan  oplyse  og  guide  det  nye  medlem  
Per  M  :  gode  forslag  som  vi  vil  ”summe”  over  i  bestyrelsen  
Bonnie  Fyhr:  ret  nyt  medlem  og  Bonnie  synes  hun  fik  en  god  fornemmelse  af  
klubben  ved  at  kigge  på  vores  hjemmeside  og  på  opslagstavlen    
Claus  Højslev:  synes  at  vi  skal  passe  på  ikke  at  blive  en  for  lukket  klub  
Karina  Asmund:  foreslår  et  velkomstbrev  til  nye  medlemmer  de  forskellige  
oplysninger  
Lars  Bauerlund:  oplysninger  til  nye  kan  også  fremgå  af  hjemmesiden    
Susan  Christensen:  gæstebadere  kan  jo  kun  komme  ind  ”sammen”  med  et  
medlem  pga  koden  på  låsen  ,  og  så  må  det  forventes  at  vi  medlemmer  tager  godt  
i  mod  og  guider  gæstebaderen  
Jens:  synes  det  er  et  godt  forslag  at  vores  uskrevne  regler  oplyses  på  
hjemmesiden,  FB  og  opslagstavle  –  en  god  ide  at  samle  reglerne  
Niels  Kiens:  tilstår  at  have  drukket  flaskeøl  i  saunaen  –  naturligvis  en  Kongebryg  
J    Niels  har  hørt  noget  om  at  der  kun  må  indtages  øl  om  onsdagen  og  den  regel  
synes  han  skal  ophæves    
Per  M:  siger  at  den  regel  med  øl  om  onsdagen  er  fra  ”gammel  tid”    og  den  
ophæves  med  det  samme,  men  gør  samtidig  opmærksom  på  at  den  væske  der  
primært  indtages  i  saunaen  er  VAND    
  
Dirigenten  Karen  sluttede  af  og  takkede  for  god  ro  og  orden  –  sagde  tak  til  
bestyrelsen  for  et  godt  arbejde.    
  
  
Tak  for  fremmødet  og  en  god  generalforsamling  J  
Som  sekretær  og  referent:  Lisbet  Holm    
  
  
  

