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Sorø d.10.03.2020 

 

Referat af generalforsamling d. 10. marts kl. 19.00 

42 medlemmer deltog 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår som dirigent Børge Bjerre, som referent Helle Popp 

Begge blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Han konstaterede også, at rækkefølgen af dagsordenen ville blive ændret lidt undervejs, da 

nogle af punkterne burde behandles før andre. 

2. Bestyrelsens/formandens beretning herunder status vedr. sauna 

Beretningen blev godkendt med klapsalver 

3. Forelæggelse af regnskab 

Kassereren forklarede kort regnskabet og påpegede desuden, at bestyrelsen gennem alle 

årene ikke har brugt en eneste krone af foreningens midler på hverken bestyrelsesmøder 

eller egen forplejning. Alt er sket på bestyrelsens private regning. Så måske vil bestyrelsen 

bruge lidt på en middag, når saunaen er færdig. Regnskabet blev godkendt.  

4. Fastlæggelse af kontingent:  

Dirigenten tog først fat i de indkomne forslag fra medlemmer, idet de berørte kontingent-

beslutningen. Kontingent på 400 kr var ikke blevet vedtaget på seneste generalforsamling. 

Derfor opfattes det som et forslag fra Susanne Olesen at kontingentet skulle være 400 kr, 

hvilket blev vedtaget ved håndsoprækning. Et medlem kommenterede dog at det virkede 

som et lavt beløb set i forhold til andre. Bestyrelsen informerede om at det var sat 

forsigtigt, og at der muligvis ville blive brug for at hæve kontingentet for 2021/2022. 

Budgettet var ved en fejl ikke sat på dagsordenen, derfor omdelte informerede kassereren 

nu om det omdelte budget. Det er meget svært at beregne et budget for vores første år 

med sauna, da vi ikke har informationer om hvordan belastningen bliver. Kassereren 

oplyste bl.a. at vi har været nødsaget til at optage et lån til færdiggørelsen af saunaen, 

dette lån var ikke med i fondsansøgningerne, men det belaster naturligvis driften. Der er 

rigtig mange andre ubekendte, derfor beder vi om overbærenhed.  I budgettet for 2020 er 

kontingentet indledningsvis sat til 400 kr, men med det nuværende medlemsantal og de 

estimerede åbningstider er det sandsynligvis nødvendigt at hæve kontingentet allerede i 

2021. Af det omdelte budget, som fejlagtigt var for 2021 i stedet for 2020, fremgik et 
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kontingent på 450 kr.  

Et medlem spurgte til forsikringer, som ikke fremgår af budgettet. Det skal naturligvis 

undersøges nærmere og medtages i budgettet.  

5. Forslag: Bestyrelsen har ingen forslag, og dog, idet bestyrelsens forslag om at udskyde 

valget af bestyrelsesmedlemmer til næste generalforsamling for at få overensstemmelse 

med regnskabsforskydelsen (punkt 8), rettelig hidrører dette punkt. Det blev vedtaget med 

klapsalver. 

Der er indkommet forslag 

Vipper Buurgaard : Kunne man forestille sig at,man havde mulighed for at være hvilende 

medlem( passiv) ? Bare et forslag 

Susanne Olesen : Vedr. kontingent for sæson 20/21 kr. 400 for aktive vinterbadere, måske 

man også kunne have kontingent for passive eller støttemedlemmer på et lidt mindre 

beløb, f.eks. kr. 150? 

Dirigenten havde – lidt utraditionelt – en holdning til betegnelsen passiv/hvilende, og 

foreslog at man i stedet definerede aktiv eller ikke-aktiv/støttemedlem, idet passiv eller 

hvilende har en negativ klang. Under alle omstændigheder kræver det en vedtægtsændring 

at indføre støttemedlemmer. Et medlem spurgte om det betyder at man kan være ikke-

aktiv i en sæson af en grund, uden at skulle betale indmeldelsesgebyr igen, hvilket 

bestyrelsen bekræftede. Et andet medlem mente, at beløbet man ville spare er så lille, at 

det virker som et for stort besvær at have flere slags medlemskaber. Formanden svarede at 

foreningen gerne vil være rummelig, da ikke alle har lige mange penge til rådighed, men at 

det ikke er statisk, således at hvis det ikke fungerer, må vi ændre på det. Et medlem mente 

at vi ikke kan vedtage en vedtægtsændring, uden at alle medlemmer har været informeret 

på forhånd (ved indkaldelsen). Kassereren anførte at man kan betragte et 

støttemedlemsskab som et aktivt medlemsskab, idet man fortsat har stemmeret, selvom 

man ikke har adgang til saunaen. Det blev derefter vedtaget at indføre støttemedlemsskab 

og den deraf følgende nødvendige mindre ændring af vedtægterne, således at mulighed 

for støttemedlemsskab også nævnes. 

Det blev tillige vedtaget at kontingent for støttemedlemmer blev 150 kr. 

6. Bestyrelsen ønsker følgende punkter drøftet:  

Af hensyn til Corona-smitterisiko besluttede bestyrelsen dog at vente med drøftelsen af 

disse punkter til et medlemsmøde. 

1. Låsesystem (Else) 

Det bliver et armbånd, således at man ikke mister det i vandet. Vi vil henstille til 

at alle bipper sig ind, det er den måde vi bedst kan måle forbruget af 
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timerne/hvordan belastningen er. Der bliver et depositum for armbånd, og det er 

selvfølgelig kun aktivt, når man har betalt fuldt kontingent 

2. Åbningstider (Ulla) 

Det udsættes til et medlemsmøde 

3. Temperatur (Nils) 

I svømmehaller er den anbefalede temperatur for mænd 90 grader og 80 grader 

for kvinder. Men vi finder et gennemsnit. Drøftes videre ved et medlemsmøde 

4. Gæster/gæstekort (Ulla) 

Udsættes til et medlemsmøde 

5. Trappe (Nils) 

Udsættes til et medlemsmøde 

6. Adfærdskodeks i sauna (Else) 

Udsættes til et medlemsmøde 

7. Kyndelmisse (Inge) 

Generalforsamlingen tilkendegav at vi fortsat skulle deltage i Kyndelmisse-

arrangementet. Resten udsættes til et medlemsmøde 

8. Rengøring (Inge) 

Udsættes til et medlemsmøde 

 

7. Orientering: Status på saunabyggeri 

Byggeriet nærmer sig sin afslutning, vi har haft lidt udfordringer med taget pga den megen 

regn. Klinker lægges på en af de nærmeste dage, og den 16.-17. marts bliver selve saunaen 

bygget af saunafirmaet. Vi forventer stadig at byggeriet er færdigt 1. april, men måske er 

saunaen ikke klar til brug på det tidspunkt. 

Et medlem spurgte til åbningstiderne, som jo hænger sammen med budgettet, men det vil 

vi gerne udskyde til det medlemsmøde, hvor vi drøfter underpunkterne i punkt 6 

8. Valg til bestyrelsen: Vi vil gerne forskyde valgperioden på grund af forskydning af 

generalforsamling, således at ingen er på valg ved denne generalforsamling. Helle Popp og 

Nils er på valg næste år og de øvrige bestyrelsesmedlemmer næste år igen  

Det blev vedtaget under punkt 5. 

9. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Hans-Henrik Iuel, som gerne stiller op igen og blev valgt med 

klapsalver 

10. Forslag til arbejdsgrupper 

Kyndelmisse : Carsten Ørting, Peer Østergaard, Ann Telkamp, Inge Juhl deltager fra 
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bestyrelsen 

Eventgruppe : Majbritt Thomson, nyt medlem Jacob Markmann (gusmester), Dorte Klink 

(dog på halv kraft indtil september pga et større arrangement) 

11. Evt. 

Der var intet til eventuelt 

 

 

 

  

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således : 

Formand Ulla Charlotte Beck 

Næstformand Inge Juhl 

Kasserer Else Friis 

Bestyrelsesmedlem Nils Frederiksen 

Bestyrelsesmedlem Helle Popp 

 

Denne konstituering gælder frem til indvielsen af saunaen, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig 

således : 

Formand Else Friis 

Næstformand Inge Juhl 

Kasserer Helle Popp 

Bestyrelsesmedlem Nils Frederiksen 

Bestyrelsesmedlem Ulla Charlotte Beck 

 
 

På bestyrelsens vegne 
 
 
 
 
 
       
Helle Popp     Børge Bjerre 
Referent     Dirigent 


