Generalforsamling i ISFUGLEN d. 3. marts 2022 på Smålandshavet

1)Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Karen Urth som bliver enstemmigt valgt. Karen
takker for valget og giver ordet til formanden Per Møller til at aflægge
årsberetningen

2) Formandens beretning i uddrag:
Vi bader og bader og vi reparerer ofte på vores faciliteter. Hvad er der
sket de sidste 2 år……. Vi er blevet mange, rigtig mange og er nu ca. 800
medlemmer. Det er blevet en stor klub med en anden hygge end der
tidligere var – men der er stadig masser af gode hyggestunder i saunaen.
Der spurgt ind til om vi i klubben ikke skal have et
medlemsstyringssystem. Det kan være oplagt idet Per B vores
nuværende kasserer ikke ønsker at fortsætte. Vi har tidligere drøftet et
system og er indstillet på at vi skal finde og have et funktionelt
medlemssystem.
Vi er begunstiget med rigtig mange handy personer (primært mænd…..
) som er gode til at hjælpe med alverdens ting på vore faciliteter. Det
er en kæmpe fordel for klubben.
Rengøring er p.t 3 gange om ugen og det skal muligvis forhøjes.
Der er spurgt ind til om man skal betale kontingent når faciliteterne var
lukket under Corona. Ja, vi mener det er fornuftigt for klubben at have
en buffer på kontoen. Bl.a. har vi i 2021 fået lagt eget strøm ind til den
nette sum af kr. 110.000.

Vi deltog i event med indsamling af skrald på stranden og i nærområdet.
Mange deltog og der blev samlet en hel del skrald ind. Der blev serveret
pølser og vand efter ”arbejdet”. Eventen gav kr. 5.000 til klubben fra
Spar Nord. Tak til alle der deltog.
Nytårskuren blev igen aflyst og vi håber på at det snart bliver muligt at
samles til en fest igen.
Vi har flere gusmestre og de giver mange gode gus. Tak til gusmestrene
for alle de dejlige gus. Hvis man har lyst til at lære at give gus, så kan
man ansøge om at deltage i et guskursus.
Under Corona blev vi i øvrigt lukket af politiet, idet de mente at vi ikke
burde have åben.
At finde årets ildsjæl er p.t ikke igangsat men bliver iværksat ved at der
sættes en kasse op i omklædningen hvor man kan lægge en seddel med
den kandidat man synes skal være Ildsjæl.
Medlemskurven er steget markant og antallet bliver drøftet med
mellemrum. Kan vi være flere eller er vi for mange. Vi har i bestyrelsen
stoppet for tilgang, idet vi synes at vore faciliteter ikke kan klare flere
medlemmer.
Da klubben var åben under corona, blev spritten flittigt brugt og det
blev accepteret af de fleste. Jeg, som formand, vaskede vaskeklude i ”et
væk”
Teltet som vi benyttede til eksta omklædningsfacilitet under corona er
nu pillet ned.
Vores fuldmånebadninger med pølsevogn, vildtmarksbad, julemand
m.m. er en succes og det er noget der vil fortsætte.
Byggeprojekt: det blev startet p.g.a træge forhold og at vi gerne vil
udnytte vores fantastiske udsigt fra alle pladser i saunaen.

Der er nu sendt en byggeansøgning til Næstved Kommune, Teknisk
forvaltning. Der er ansøgt om faciliteter på ca. 90 kvm imod de ca. 40
kvm vi har i dag. Større omklædning, opholdsrum, toilet, brus inde og
ude og en større sauna med 4 rækker og større vinduespartier mod
vandet.
Formanden fremviste tegninger af det nye projekt. Vi forventer at
godkendelsen tager noget tid og projektet kan formentlig ikke forventes
brugbart før i år 2024.
Lars B. foreslår at der evt. kan nedsættes en styregruppe der kan tænke
mere ambitiøst. Flere andre medlemmer kom med kommentarer til
projektet.
Frank Segato – gør opmærksom på at Generalforsamlingen ikke er
indkaldt korrekt. Der stemmes om, om vi skal gennemføre
Generalforsamlingen alligevel – og det var der flertal for. Frank
kommenterede også at der burde være valgt stemmetællere fra start.
Formandens beretning godkendes.

3) Regnskabets forelæggelse ved kasseren
Efter lidt tid kom regnskabet op på lærred så medlemmerne kunne følge
med. Per B. gennemgår regnskabet for 2021.
Der spørges fra salen om der ikke burde være en post i budgettet til
dækning af udgifter til et styringssystem. Vi i bestyrelsen har ikke lagt os
fast på et system og har derfor heller ikke medtaget en udgiftspost. Vi
forestiller os ikke at det bliver en stor post.
Såvel regnskab for 2021 og budget 2022 godkendes.

4) Indkomne forslag:
Der er stillet et forslag om at antal medlemmer fremover besluttes på
generalforsamlingen.
Mette som er forslagsstiller mener, at vi er for mange medlemmer til de
nuværende faciliteter, som fremstår slidte mange steder. Endvidere er
den nuværende rengøring ikke god nok.
Flere medlemmer kommenterer, bl.a.:
Jens synes, at det bør være et fast punkt på generalforsamlingen at
debattere antal medlemmer,
Kenneth synes ikke at vi er for mange i klubben p.t og synes at
beslutning om antal fortsat skal være hos bestyrelsen,
Frank – vil tilslutte sig at antal skal ske på generalforsamlingen og mener
at bestyrelsen måske har volumensyge,
Forslag fra salen om at indføre et bookingsystem til benyttelse af sauna,
Jens synes at ikke at et bookingsystem til sauna hører til i klubben og
mener at bestyrelsen gør et godt stykke arbejde,
Jesper synes det vil være fint med et system der kan vise
belastningsperioderne, så vi har noget at forholde os til,
Rengøring drøftes og det besluttes at vi skal have rengøring hver dag.
Vedtægtsændring: fremover skal antallet af medlemmer besluttes på
generalforsamlingen

5) Fastlæggelse af kontingent
Uændret kontingent.

6) Valg af bestyrelse
På valg er hele bestyrelsen
Der holdes pause i generalforsamlingen – idet vi allerede har trukket
spisningen en del.
Generalforsamlingen genoptages. Per M., Per B., Svend Erik og Lisbet
genvælges til bestyrelsen.
Lars Bauerlund nyvælges til bestyrelsen.
Kent ønsker at vide hvem der sidder 1 år og hvem der sidder 2 år i
bestyrelsen.
Svend Erik og Lisbet oplyser at de sidder et år mere. De øvrige
medlemmer er valgt for en 2-årig periode.

7) Valg af en bestyrelsessuppleant
a) Susan Christensen og Jens Fladberg er på valg.
Jens ønsker ikke genvalg. Susan genvælges.
Jytte Christoffersen vælges som ny bestyrelsessuppleant.

8) Valg af 1 revisor og dennes suppleant
a) Lene Larsen som revisor er på valg
b) Janne Jensen som suppleant er på valg
Begge genvælges.

9) Eventuelt:
Årets ildsjæl - Lars B foreslår at der udvælges 5-6 kandidater som der
kan stemmes på.
Må man tage børnebørn med selvom man ikke må tage en gæst med?
Er der en venteliste ?? – eksisterer ikke p.t
Jens – synes vi tager nogle småbeslutninger som han ikke mener hører
til på generalforsamlingen
Jytte – er forvirret over hvordan vi debatterer omkring børn og
børnebørn
Jens – kommenterer at en i bestyrelsen siger ”at ikke alt kontrolleres”
Kenneth – børn under 18 år fra egen husstand må medtages og
børnebørn som bor på en anden adresse betragtes som gæster og må
p.t ikke tages med i klubben.

Per M fortæller at han har nogle vingaver:
Tak til Niels for en stor indsats i bestyrelsen og en kæmpeindsats
indenfor el-arbejdet
Tak til Lars B for hans events
Tak til Per B for indsatsen som kasserer
Tak til Inga og Svend Erik som bl.a. står for glemmekassen, kager m.m.
Tak til Mogens og Lene som altid hjælper
Tak til Dirigenten Karen Urth for indsatsen som dirigent.

