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Beretning. 
Formanden Brian Wiuff, der startede med at byde de få fremmødte medlemmer 
velkomne til mødet, kunne i sin beretning fortælle om et år uden de store udfor-
dringer for bestyrelsen, det er heldigvis længe siden at der har været tale om luk-
ning af stedet, så man kan sige, at det store slæb blev taget i HP´s tid som for-
mand. 
 
Men dermed er der ikke sagt, at der ikke ligger udfordringer forude, som der skal 
tages hånd om, så som manglende indbetalinger fra vores, hvis de for betalt, 
mange medlemmer. 
 
Som noget nyt vil det snart være muligt at betale kontingentet over nettet. Vi er i 
øjeblikket ved at oprette en hjemmeside, som kommer til at hedde 
www.dampen.dk. 
Hjemmesiden vil fortælle noget om, hvorfor badeanstaltens venner er blevet til, og 
hvad der foregår på badet. Desuden har Henning (kassereren) skrevet lidt historie 
om badet. Og vi må ikke glemme ”kapsel spillet”, her vil reglerne også være at fin-
de på hjemmesiden som vi forventer færdig ca. 1. maj. 
 
Som noget nyt så vil foreningen forsøge at lave en tur, med et besøg på et relevant 
sted, kombineret med en eller anden forlystelse, men det vil Per give nærmere in-
formationer om.   
 
Regnskab. 
Under regnskabet kunne kassereren Henning Honoré fortælle om et år hvor an-
tallet af indbetalingerne fra medlemmerne, desværre har været faldende, men ud-
gifterne så til gengæld har været holdt nede på et minimum, så resultatet er posi-
tivt, så positivt at også kassereren kan støtte ideen med en tur, også med kontan-
te midler, da regnskabet viser et overskud på ca. 3.000 kr.     
 
Valg 
Under valg var der genvalg til formand og kasser, samt suppleanter og revisor.        
 
Eventuelt. 
Under eventuelt fortalte Per (bademesteren) om et travlt år med en flot omsæt-
ning, men også et år hvor personalet var blevet presset til det yderste, så han ville 
forsøge at få en opnominering igen, så de besøgende ikke skulle møde et stresset 
personale. 
Personalet vil som noget nyt, komme på et kursus i førstehjælp vedr. hjertestop 
og lignende, for derigennem at øge sikkerheden for de besøgende. 
 
Tur til København. 
Desuden fortalte Per om den tur formanden omtalte, turen går til Sjællandsgades 
badeanstalt i København, dette bad er fra 1917, altså 3 år ældre en badet her, 
men der har man lukket for dampen, men er ellers i den samme stil, så det kan 
blive en spændende tur d. 8. maj. 
I forbindelse med turen vil vi forsøge at komme i Parken for at se SIF mod FCK. 
 
/ Henning H. Honoré 
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