KARREBÆKSMINDE VINTERBADEKLUB GENERALFORSAMLING
!". febru=r 2019 kl 19,00 pF SmFl=ndsh=vet.
DAGSORDEN :
V=lg =f dirigent
Form=ndens beretning
Regnsk=bet forelægges ved k=sseren
Indkomne forsl=g
F=stlæggelse =f kontingent for kommende sæson
V=lg =f bestyrelsen
V=lg =f bestyrelsessupple=nter
V=lg =f revisor og dennes supple=nt
Eventuelt

$. VALG AF DIRIGENT
Jens Fl=dberg vælges til dirigent og t=kker for v=lget. Lene og Len= vælges som stemmetællere i tilfælde =f
forsl=g mm til =fstemning
Der delt=ger 39 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer - det er bestyrelsens ønske =t flere delt=ger i
gener=lfors=mlingen og vil h=ve det i t=nkerne til næste Fr :-)
!. FORMANDENS BERETNING
Per M st=rter med lidt billedem=teri=le omkring klubbens tilblivelse og historie
Vi er nu 441 medlemmer - der er kommet 160 nye medlemmer i denne sæson. Der er nogen deb=t omkring =nt=l
=f medlemmer og om vi er for m=nge. Med de udvidede Fbningstider er der blevet en bedre spredning =f
belægningen, og det er ikke bestyrelsens opf=ttelse =t vi er for m=nge pt
Vi hj=lp til ved K=rrebæk Tri og vi tjente kr. 7.000 til klubben.

Vores b=debro er ikke =lene til glæde for os i klubben men ogsF til glæde for sejlklubben og turister, ligesom vore
omklædningsf=ciliteter bliver =nvendt Fret rundt. Vi h=r købt nye tr=pper til b=debroen som er udført =f let
m=teri=le sF de er lette =t hFndtere. Vi h=r fFet hjertest=rter som er pl=ceret pF omklædnings bygningen - der vil
blive iværks=t noget introduktion til brugen =f hjertest=rteren.
Vi h=r l=vet et sæt uskrevne regler, der h=r været for og imod og det k=n være begrænsningens kunst hv=d der
sk=l med, de uskrevne regler er =lt i =lt t=get godt imod og vi i bestyrelsen synes det gFr godt i klubben med god
tone og =t =lle n=turligt p=sser pF vore f=ciliteter. Som et nyt medlem h=r udt=lt er det ikke kun koldt b=d og
v=rm s=un= men ogsF en god soci=l klub =t komme i.
Vi h=r fFet g=ng i Event- med L=rs B=uerlund i spidsen hvilket h=r gjort fuldmFneb=dning mere populært - nu
ogsF tils=t skøn suppe og vildm=rksb=d. Vi inviterede v=nen tro til gløgg og æbleskiver i december , der deltog
ikke sF m=nge som vi kunne ønske.
NytFrskur/fest er blevet et Frligt tilb=gevendende =rr=ngement som =rr=ngeres =f festudv=lget. Næste fest bliver
d 1/2-2020 pF SmFl=ndsh=vet - sF sæt gerne kryds i k=lenderen =llerede nu.
Lidt i støbeskeen. Vi er ved =t fF l=vet skilt til bygningen - pF g=vlen =f omklædningen. Der vil komme introduktion
=f hjertest=rter og =fprøvning =f redningsstigen.
Vi h=r l=vet en brugerundersøgelse hvor 214 h=r sv=ret. Af besv=relserne kommer 3/4 2,3,4 og flere g=nge om
ugen. Oplevet kø ved s=un=en: h=lvdelen h=r ikke oplevet kø ved s=un=en, nogle fF sv=rer j=, men meget
sjældent.
Der præsenteres en skitse pF hvord=n vi evt kunne udvide klub-f=ciliteterne, bl.= bedre/større omklædning og en
s=un= med 4 bænke, =lle med v=ndudsigt.
Form=nden nævner et opsl=g pF FB fr= Kirj= “ vinterb=dning, livsnydelse, isfuglen pF Enø, vi er =ldrig de s=mme,
bl=ndet unge og g=mle, tykke og tynde, nogle med huer, der sn=kkes, synges og der k=n være stille med pl=ds til
fordybelse , h=vudsigt, s=un=gus, oplevelsen er svær =t beskrive, kroppen nyder, sjælen glædes, t=k for jeg mF
være med - flot beskrivelse som vi er rigtig m=nge der k=n nikke genkendende til. Der bliver s=gt t=k - STOR t=k
til =lle der l=ver gus til stor glæde for rigtig m=nge.
Jens t=kker for en fyldestgørelsen beretning og udtrykker hvor gl=de =lle medlemmer er for klubben og =lle yder
en stor inds=ts for =t vi bev=rer den gode Fnd - sF det er en glæde =t komme i vores soci=le klub.

Komment=rer til form=ndens beretning:
Nin= h=r spørgsmFl til brugerundersøgelsen - ønsker oplysning om hvilke d=ge der er trængsel. Per M : vi h=r lige
modt=get undersøgelsen og nFr vi i bestyrelsen h=r kigget pF det vil den blive offentliggjort
Fr=nk : =ng brugerundersøgelsen - er den relev=nt , idet den blev tilb=gek=ldt.
Per M : der v=r en del “kludder” i opst=rten, men det viste sig =t der kom en del besv=relser, hvorfor vi godt
mener den k=n give en indik=tion
Søren: den er kun udsendt pF FB. Per M: den er ogsF sendt ud vi= m=il udover den er l=gt pF FB
Form=ndens beretning godkendes
a. REGNSKABET FORELÆGGES VED KASSEREN
Per B : oplyser og forkl=rer regnsk=bet som følger k=lenderFret. Regnsk=bet vil blive l=gt pF FB og hjemmesiden.
Driftsoverskud kr. 168.479 i 2018
404 medlemmer pr.31/12-2018
Jens t=kker Per B for fremlæggelsen.
Komment=rer til regnsk=bet:
Fr=nk: t=k for grundig gennemg=ng, hvorfor er der ikke underskrifter pF regnsk=bet som er uddelt. Per M
fortæller =t der er et origin=lt regnsk=b der er underskrevet
Birte: utroligt =t vi med det kontingent vi bet=ler k=n fremdrive et sF stort overskud
Jørgen: vil gerne se et bil=g pF udgiften til bestyrelsen som lyder pF hele kr. 26 Per B : der foreligger n=turligvis
bil=g pF =lt ....... :-)
Jens F : det er en stor fornøjelse nFr Per B fremlægger regnsk=bet, h=n er =ltid yderst forberedt og gør et meget
stort =rbejde for klubben

Regnsk=bet godkendes

d. INDKOMNE FORSLAG:
Gitte Sørensen : evt gunstigt medlemsk=b hos Sc=l= nFr m=n er medlem hos Isfuglen - Gitte mener =t klubben
k=n spørge om vi som medlemmer k=n fF et gunstigt medlemsk=b
Per M : vi i bestyrelsen synes ikke =t det er vores formFl =t indgF sFd=nne =ft=ler - det hører ikke med til vores
formFl.
Bestyrelsens holdning b=kkes op =f gener=lfors=mlingen
e. FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT FOR KOMMENDE SÆSON
A) BESTYRELSEN FORESLÅR UÆNDRET KONTINGNET
Bestyrelsens forsl=g godkendes =f gener=lfors=mlingen - uændret kontingent
f. VALG AF BESTYRELSE
A) PÅ VALG ER LISBET HOLM OG SVEND ERIK ALBRECHTSEN
BEGGE MODTAGER GENVALG
Bestyrelsens forsl=g godkendes =f gener=lfors=mlingen og Svend Erik Albrechtsen og Lisbet Holm genvælges for
de næste 2 Fr
g. VALG AF 1 BESTYRELSESSUPPLEANT
A) SUSAN CHRISTENSEN ER PÅ VALG
Sus=n Christensen genvælges
Jens Eriksen vil gerne opstilles som bestyrelsessupple=nt - h=n delt=ger ikke pF gener=lfors=mlingen , men
Mette h=r t=lt med Jens og hun nævner =t Jens brænder for klubben

J=n Poulsen: spørger Jens Fl=dberg om h=n vil fortsætte som supple=nt
– og det vil Jens gerne
Søren: synes =t der bør t=ges godt imod =t Jens Eriksen ønsker =t =rbejde for og være =ktiv i klubben
Lisbet Weise: synes =t det er en ubeh=gelig =fstemning og hun nævner =t der er blevet t=get rigtig godt imod
hende. Lisbeth b=kker op om =t Jens Fl=dberg fortsætter som supple=nt
Der er en flere der delt=ger med “indsp=rk” i drøftelsen .........., der stemmes om Jens Fl=dberg sk=l fortsætte og
det fFr h=n opb=kning til. Jens Fl=dberg vælges dermed som 2. supple=nt
–

m. VALG AF 1 REVISOR OG DENNES SUPPLEANT
A) LENE LARSEN MODTAGER GENVALG SOM REVISOR
B) JANNE JENSEN MODTAGER GENVALG SOM SUPPLEANT
Lene genvælges som revisor og J=nne genvælges som supple=nt
Dirigenten foreslFr =t der holdes en p=use og der bydes pF øl og v=nd
n. EVENTUELT:
KFring =f Frets Ildsjæl :
C= 75 medlemmer h=r delt=get med forsl=g til Frets ildsjæl. De 3 der h=r modt=get flest stemmer er Jens
Fl=dberg, Per B. (sidste Frs ildsjæl) og stemmeslugeren og Frets ildsjæl er TANG - STORT TILLYKKE og meget
fortjent

Eventuelt fr= medlemmerne :
Nin=: h=r været medlem i 3 Fr og h=r lidt betr=gtninger omkring s=un= og s=un=gus - Nin= synes =t gusen
efterhFnden h=r udviklet sig til en “styrkeprøve” og ikke wellness
Jens F : en gus er pF mellem 7 - 12 minutter, der sk=l være føling fr= gusmesteren under gusen og det sk=l være
en beh=gelig oplevelse - det er det der læres pF et gusmesterkursus - t=k for Nin=ʼs indsl=g
Ukendt n=vn: synes =t der v=r for m=nge i s=un=en ved fuldmFneb=dning - og der evt k=n l=ves v=rme i
omklædningen - dirigenten siger =t det bliver ikke =ktuelt for sF bliver medlemmerne for længe ....
Lene: ønsker =t fF “ hele” p=kken ved gus med musik, duft mm
Niels Kiens: synes =t det v=r spændende =t se skitsen pF en evt udvidelse =f f=ciliteterne og spørger om
bestyrelsen en holdning om hvornFr vi er for m=nge medlemmer
Per M: det er svært =t sige hvornFr vi er m=nge nok eller for m=nge - vi h=r ikke drøftet et bestemt =nt=l og det
er vigtigt =t det st=dig er en beh=gelig oplevelse og vi er her for vores egen skyld.Vi k=n sige stop nFr og hvis vi
synes vi bliver for m=nge
Birte Bonde: vil gerne drøfte gus, Birte kommer primært for =t b=de og hun synes =t gusen er blevet for ofte og
for v=rm - k=n der l=ves tidspunkter uden gus, ønsker =t bestyrelsen vil drøfte det
Per M: gusmestrene udfører gusen for medlemmernes skyld ikke for egen skyld og det er op til gusmesteren =t
fornemme hvilke medlemmer der sidder og hvord=n gusen sk=l være
Jens F: nævner =t første time er der ikke gus , det er en g=mmel regel og der sk=l ogsF spørges om der er nogen
der ikke k=n tFle duft inden en gus st=rter
Jens F: foreslFr =t første time er gus-fri
Niels Kiens : opfordrer til =t medlemmerne husker =t b=de før gusen og sørger for =t drikke rigeligt med væske og
h=n h=r oplevet =t nogen er blevet dFrlige pg= m=nglende b=dning inden og for lidt væske
Tinus: udt=ler ogsF =t h=n h=r oplevet =t gusen er blevet en styrkeprøve
Jørgen: foreslFr =t der fx er gus hver hele time for =t m=n ved hvornFr m=n k=n delt=ge eller undgF
Gus spørgsmFlet vil blive drøftet videre pF møde for gusmesterne
L=rs B=uerlund: k=n vi overveje =t der pF fuldmFneb=dning og helligd=g ikke t=ges gæste med - Jens F og Per M
synes ikke =t der sk=l for m=nge regler til og opfordrer til =t vi bliver bedre til =t t=le om tingene og =t vi evt k=n

sende opfordring ud om =t m=n ikke t=ger gæster med pF de tidspunkter hvor der er er mest pres pF s=un=en
Tino: l=mperne ved h=vnen blænder mod s=un=en - dirigenten mener ikke =t det k=n drøftes
Bri=n Lupl=u: er det muligt =t fF et=bleret lys nede i v=ndet - forsl=get vil blive drøftet i bestyrelsen
Lene L=rsen: forsl=g om =t fuldmFneb=dning k=n strække sig over 2 d=ge pg= den store tilslutning
Jørgen Jepsen: med m=nge medlemmer sk=l rengøringen følge med og h=n synes =t det ind i mellem h=lter
Per M: det er nyligt ændret fr= 2 g=nge til nu 3 g=nge om ugen og vi vil følge udviklingen og øge rengøringen hvis
det findes nødvendigt
Andy: ønsker =t klubben sponsorerer højt=lere - forsl=get drøftes i bestyrelsen
Jens F: ønsker =t det st=dig sk=l være muligt =t leje s=un=en, fx 2 timer om lørd=gen
Bestyrelsen h=r udvidet Fbningstiden i weekenden til glæde for medlemmerne og synes =t det sk=l fortsætte - d=
vi v=r færre v=r det fint =t udleje men med m=nge medlemmer er det nødvendigt =t Fbningstiden er til
medlemmerne
Gener=lfors=mlingen b=kker op om bestyrelsens hFndtering =f Fbningstiden i weekenderne
Dirigenten t=kker gener=lfors=mlingen for fremmøde og gode drøftelser og opfordrer til =t medlemmerne til
næste gener=lfors=mling fremsender de ting de ønsker drøftet - =t de fremsendes til bestyrelsen INDEN
gener=lfors=mlingen
Som referent og sekretær
Lisbet Holm

