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Referat fra Sorø Vinterbadeklub’s generalforsamling den 6-3-2022 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Børge Bjerre 

Referent: Majbritt Haslund Thomson 

 

2. Bestyrelsens/formandens beretning v/Else Friis 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget 

v/Helle Popp.  

Både årsregnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Fastlæggelse af kontingent for sæson 22/23:  

Der var oprindeligt stillet forslag om en kontingentstigning til 500 kr.  

Bestyrelsen har dog stillet forslag om en yderligere prisstigning til 550 kr. pga. stigende elpriser.  

Forslag om kontingent for næste sæson på 550 kr. blev godkendt. 

 

5. Indkomne forslag: 

a. Åbningstid: Forslag om at åbne kl 6:00 hver dag.  

Punktet behandles under pkt. 10 (Åbningstider i næste sæson) 

b. Trædestykker på broen for at undgå faldulykker.  

Der er ikke planer om trædestykker, da det ikke er foreningens bro. Der er planer om egen bro i 

fremtiden, hvor der vil blive arbejdet på at gøre den sikker at færdes på. 

c. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer vedr. §4 stk 1 og §5 stk. 1: 

Disse blev godkendt. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Ulla Charlotte Beck: Genvalgt 

Else Kathrine Friis: Genvalgt 

Finn Slente: Genvalgt 

Suppleant: Hans Henrik Iuel: Genvalgt 
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7. Valg af revisor:  

Hans Henrik Iuel blev genvalgt 

 

8. Drøftelse: Fællesskabet i Sorø Vinterbadeklub: 

Jacob indledte dette punkt med et oplæg som tog udgangspunkt i det referat fra bestyrelsens 

strategidag, der var sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Oplægget blev 

brugt til en drøftelse ved bordene og en efterfølgende fremlæggelse fra grupperne. 

Herunder er forslag fra gruppearbejdet listet: 

Søndagskaffe 2 gange pr. måned. Kan evt. oprettes i Holdsport med betaling. En gang om 

måneden er for lidt. 

Der skal gøres mere reklame for Søndagskaffe.  

Oprette grupper der kan stå for Søndagskaffe. 

Bustur for medlemmerne  

Snapsetur 

Foredrag om vinterbadning 1-2 gange pr. sæson. 

Byvandring 

Mere opmærksomhed på at følges af ud på broen når der bades. 

Tag en sæson mere uden flere nye tiltag, så der kommer ro på foreningen.  

Slå på tromme for at Holdsport benyttes, så man kan vurdere om der er plads til flere medlemmer. 

Lær mere om vinterbadning, udstyr (handsker, huer). 

Lære hinanden at kende. 

Kyndelmisse: God chance for at lave noget sammen med de andre naboforeninger. 

Søsportens dag (interagere) 

Tag fat i noget af det, der allerede eksisterer. 

Yoga 

Opsamling på drøftelsen: Vi har brug for at medlemmerne træder til, f.eks. at stå for Søndagskaffe 

eller hjælp til enkelte arrangementer. Bestyrelsen vil være igangsætter, men der er brug for at der 

er medlemmer, der tager ansvaret for afvikling af begivenhederne 

 

9. Medlemmernes bidrag til foreningens fortsatte gode drift. 

Som oplæg til dette punkt fortalte Ulla lidt om baggrunden for bestyrelsens ønske om denne 

drøftelse: 

I forbindelse med at vi har kunne åbne helt i saunaen og udvidet åbningstiderne så bliver det også 

meget tydeligt at aktivt skal sætte ind på den regelmæssige vedligeholdelse da vi gerne vil blive ved 
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med at have et lækkert og rens omklædnings- og saunarum. Vi ved fra andre steder at det hurtigt kan 

blive meget slidt og dermed sværere at holde rent, hvis der ikke sættes ind løbende. Det der er vigtigt 

at de der melder sig som frivillige også tager ansvaret - med andre ord det er dem der “har den” - og 

ansvaret for at organiserer det imellem sig. Bestyrelse står selvfølgelig til rådighed som hjælpere til 

dette. 

De områder vi gerne vil have hjælpe til er: 

Vask af klude 

Hovedrengøring 1 gang pr. md. 

Vask af vinduer ud mod søen (indvendigt) 1 gang pr. md. 

Oliering af bænke 1 gang pr. md. 

Maling og vedligehold 

Lukke/åbne rengøring (sæsonslut/start) 

Opfyldning af sprit, sæbe, toiletpapir, håndklæder. 

Der blev udarbejdet lister, som frivillige kunne skrive sig på. Bestyrelsen arbejder i første omgang 

videre med listerne og sørger for at ansvar fordeles ud til hjælpere.  

Forslag fra salen: Læg opgaverne i Holdsport eller lav opslag i omklædningsrummet. 

Det er givet at jo flere af de praktiske opgaver, der lægges ud til professionelle, jo flere øvrige 

udgifter har vi og dermed jo mere skal saunaen slukkes. 

 

10. Åbningstider i næste sæson: 

Indledningsvis blev det præciseret at åbningstider hører under drift, og er derfor i sidste ende 

bestyrelsens beslutning. Vi vil gerne forsøge at holde åbent når flest muligt har lyst til at bruge 

saunaen. Derfor er vi åbne for forslag og trækker også løbende statistikker til brug for den 

vurdering. 

Morten Friis præsenterede statistik fra Holdsport og nøglearmbånd (præsentation vedhæftet 

referatet). 

Der er gennemsnitligt 342 besøgende pr. uge, svarende til at hvert medlem i gennemsnit besøger 

saunaen 1 gang om ugen. 

Der er mellem 1,8-5,6 besøgende på hver badetid på hverdagene. 

Der er ca. 40-55 medlemmer i saunaen pr. dag. 

Der har været 7.744 bookinger efter 21 uger, svarende til 0,93 booking/medlem/uge. 

Saunagustiderne er meget populære. 

60 medlemmer har aldrig booket en saunatid. 

Der blev opfordret til at man både bruger Holdsport og nøglearmbånd, da dette er grundlaget for at 

beslutte fremtidige åbningstider. 
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Mht. forslaget om at åbne kl. 6:00 på alle dage, oplyste Else at jo flere tider vi åbner for, jo mere 

spredes bookingerne. Der skal være en balance i forhold til elpriserne. De tidlige morgentimer er 

ikke voldsomt efterspurgte og der vil derfor lige nu ikke blive åbnet kl. 6:00 på flere morgener end 

der er nu. 

Bestyrelsen orienterede om, at der har været dialogmøde med lystfiskerne, hvor vinterbadernes 

brug af lystfiskernes bro blev drøftet. Vi er blevet en stor forening og vi bruger broen flittigt, når vi 

er der. Det betyder ikke så meget i de kolde, mørke måneder, hvor lystfiskerne ikke selv er meget i 

området. Men i takt med, at det nu bliver lysere, vil lystfiskerne også skrue op for deres aktiviteter. 

Det betyder, at vi frem mod sæsonslut vil koordinere vores åbningstider, især i weekenderne, med 

lystfiskerne. Det vil formodentlig medføre varierede og måske også færre åbningstider i 

weekenderne. 

Som opfølgning på dialogmødet med lystfiskerne vil vi arbejde på at etablere endnu en bro i 

området, som primært vil være til brug af vinterbadeklubben.  En ny bro kræver dialog/tilladelse fra 

naboer, Stiftelsen og kommunen. Det forventes at tage flere år at komme i mål med denne 

udvidelse. 

 

11. Evt.  

a.  

Spørgsmål fra salen vedr. brug af essentielle olier i saunaen: Det kan visse dage lugte af olier 

dagen efter en saunagus. Det er et problem hvis man har duftallergi. 

Der er planer om at etablere udsugning i skabet hvor olierne opbevares, samt at forbedre 

udsugningen i omklædningsrummet/badeværelset.  

b.  

En opfodring til at sætte en seddel på ens tøj i omklædningen, hvis man er gået en tur. Dette er for 

at sikre at andre medlemmer ikke tror at man er druknet. 

Bestyrelsen laver nogle laminerede skilte, der viser at man er gået en tur. De kan hænges ved ens 

tøj i omklædningen. 

 

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden og Else takkede dirigenten for god 

direktion. 

 

Dato: 6. marts 2022 

 

 

_____________________________                       _____________________________ 

Dirigent    Referent 
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Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: 

Formand: Else Kathrine Friis 

Næstformand: Jacob Mohr Markmann 

Kasserer: Helle Popp 

Øvrige: Majbritt Thomson, Ulla Charlotte Beck og Finn Slente 

Suppleanter: Hans Henrik Iuel og Lasse Galsgaard-Olsen 

 


