GENERALFORSAMLING i Vinterbadeklubben Karrebæksminde “Isfuglen” den 20.
februar 2020 på Smålandshavet
1) VALG AF DIRIGENT: - Poul Sørensen bliver enstemmigt valgt og takker for valget og giver
ordet til formand Per F Møller
2) FORMANDENS BERETNING:
Det er 10. generalforsamling og det er glædeligt med stort fremmøde. Per fortæller lidt om klubbens
stiftelse og historie og viser samtidig forskellige billeder til understøttelse af beretningen.
Vi er blevet flere medlemmer, ingen umiddelbar stop for nye medlemmer, da der stadig er flere
perioder med få eller ingen i saunaen. Der blev afholdt hjertestarter kursus, uden den store
deltagelse. Vi holder det gerne igen, hvis interessen opstår. Igen i år hjalp klubben til ved
Karrebæksminde Tri og tjente kr. 11.000 til klubben. Også til arrangement Smag på
Karrebæksminde stillede klubben med flere hjælpere hvilket gav kr. 3.300 til klubben. Stor tak til
de deltagende, som frivilligt stiller op til alle medlemmers glæde. Vedligeholdelse af klubbens
bygninger har vi hidtil selv stået for, men glædeligt at vi nu har råd til at købe hjælp udefra.
Vi har installeret brandslukningsudstyr efter en anden klub har haft ildebrand
Dronefoto, klubben har haft besøg af Rune Dronefoto som er ved at lave en bog om
vinterbadeklubber. Der er kommet et fint billede ud af det hvor klubben ses ovenfra og hvor de
fremmødte dannede ordet Enø.
Vi er en socialorienteret klub og der er jævnligt tilbud i løbet af sæsonen. Events: bl.a. fuldmåne
med “mundgodt” mm + diverse udflugter v/ Lars Bauerlund, Nytårskur - kan også kaldes en
“festlig fest” v/Karina, Mette og Poul og skønne gus v/gusmestrene. Alle takkes for en stor indsats
og alle får overrakt en mindre erkendtlighed.
Per nævner at bestyrelsen har modtaget stor ros fra nyt medlem Lars Hoppe Søe - tak for det, det
glæder altid, men det er medlemmerne der har stor andel i at vi er en god klub - et sted der er dejligt
at være.
Medlemstal: vi er nu 592 medlemmer - der har været snak om, om vi er for mange - vi har udvidet
åbningstiderne og der er stadig lidt at give af, men ikke meget, medlemstallet fordeler sig mellem
kvinder og mænd med 60/40 og gennemsnitsalderen er faldende.
Ombygningsprojekt: Per fortæller om og viser tegninger af det ønskede projekt, havnen er positiv
og der arbejdes på at udfærdige tegninger til teknisk forvaltning som skal godkende projektet. Vi
har flere skitser der arbejdes med og det virker til at havnen er positiv overfor de fleste af vores
ønsker. Finansieringen forsøges at ske gennem diverse fonde, og vi forventer at vi har et godt
projekt.
Poul takker formanden for en fin beretning og den godkendes med klapsalver. Poul giver ordet til
kasserer Per B Hansen:
3) REGNSKABET V/ KASSEREN:
Per B. forlægger og gennemgår regnskabet, pænt overskud på 194.776. Dirigenten henstiller til at
bestyrelsen tænker på sig selv med en kurv for arbejdsindsatsen. Regnskabet godkendes med
klapsalver.
4) INDKOMMENE FORSLAG:
A) pgf 5 pkt. 6 stk 7 ændres til “Valg af 2 bestyrelsessuppleanter”
B) pgf 6 pkt 5 foreslåes ændret til “ Det årlige kontingent forfalder til betaling 1. oktober og ny
sæsonkode/adgang til klubben gives kun til medlemmer der har betalt kontingentet

C) pgf 6 pkt 6 foreslåes ændret til “ Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk
sletning af medlemskabet”
(Forslagene er stillet af bestyrelsen)
Få og kun positive kommentarer til forslagene som herefter er vedtaget
5) FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT FOR KOMMENDE ÅR/SÆSON:
A) bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Vedtages enstemmigt
6) Valg af bestyrelse:
A) på valg er Per F Møller, Per Bech Hansen og Niels Clausen Hansen Alle er villige til genvalg
Alle genvælges
7) Valg af 1 bestyrelsessuppleant:
A) Susan Christensen og Jens Fladberg er på valg
Begges genvælges
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
A) Kåring af Årets Ildsjæl og middag ca kl 19 på Smålandshavet for tilmeldte som er 65 personer.
Spisning efter generalforsamlingen prøver vi for første gang og med 65 tilmeldte bliver det
formegentlig en tradition fremover
Eventuelt:
Tina: mener at der er problemer med gæstebadere som optager pladsen for medlemmerne
Per M: vi stoppede udlejning af sauna af “nød” idet vi er blevet så mange medlemmer,
gæstebadere, er stadig velkomne og vi vil helst ikke have for mange regler. Derfor henstiller vi til
at medlemmerne tænker sig om HVORMANGE og HVORNÅR man har gæstebadere med.
Jens Fladberg: der har været en fuldmånebadning hvor der var optaget i saunaen, ellers har der
været ok plads
Lisbeth: gæstebadere omkring helligdage bør måske begrænses
Hanne: jeg kommer 4 gange om ugen og synes at der nok er behov for mere rengøring
Jan Poulsen: mener at en del gæstebader uden at betale - det gøres mere synligt at de skal betale
Per B: undersøgelse af “belægning” I perioden 20/1 til 16/2 kom der tilbagemeldinger fra
57 medlemmer, målingerne viser at det er sjældent at saunaen er fyldt op. Undersøgelsen er lagt på
FB d 27/2 hvor tilbagemeldingerne kan ses.
Jens fladberg: jeg er fast morgenbader, og ser ikke et problem med badere fra Smålandshavet
Jens: vil godt bevare muligheden for gæstebadere, stolt over at vise klubben frem
Bestyrelsen: vi gennemgår “de uskrevne regler” og duftregler - der er måske noget der skal
tilrettes/tilføjes
Der har været medlemmer der ønsker at generalforsamlingen kan holdes i weekenden idet der er ca
70 medlemmer der har et postnummer udenfor kommunen og de vil gerne have mulighed for at
deltage. Der er 2 af de fremmødte på generalforsamlingen der går ind for at flytte til en dag i

weekenden og det betragter vi som udtryk for at det vi har gjort og gør nu - det er medlemmerne
tilfredse med
ÅRETS ILDSJÆL bliver med stort flertal EVENTMESTER LARS BAUERLUND som gør en
meget stor indsats for klubben - han hyldes med klapsalver
Pernille Holberg : ønsker 2 kroge i gangen til taske og overtøj og en rigtig hundekrog
Jens Fladberg: får ordet, nævner MARIA HERTEL som en unik og meget opmærksom gusmester ved en episode reagerede et medlem på en “anderledes” måde og det bemærkede og reagerede
Maria på og det viste sig at være rigtigt set - Maria får overrakt et diplom for indsatsen og hyldes
med klapsalver.
Dirigenten Poul takker for en god generalforsamling og middagen er ved at være klar :-)
11. marts 2020
Som referent og sekretær:
Lisbet Holm

