
 
Referat af Ordinær Generalforsamling i Foreningen  
Badeanstaltens Venner, lørdag d. 25.03.2006 
 
 
Lørdag d. 25. marts 2006 afholdt Foreningen Badeanstaltens Venner, der 
er oprettet som en støtteforening for den kommunale varmtvandsbadean-
stalt, sin 11. ordinære generalforsamling siden sin oprettelse d. 25. marts 
1995. 
 
Formandens beretning.  
Efter at have budt de få fremmødte velkommen, afgav Brian en kort be-
retning om året. Hvor han bl.a. beklagede at den lovede hjemmeside hav-
de været så længe under vejs, men af mange forskellige årsager var den 
blevet forsinket, men nu var den der. Er man interesseret, så kan man gå 
ind på www. dampen.dk.  
Helge Bay har lavet hjemmesiden gratis til badeanstaltens venner med 
billeder og tekst, men det vil fremover koste et beskedent beløb om året, 
at have hjemmesiden kørende. 
Man kan også betale kontingent over nettet, kontingentet vil også i 2006 
være 30 kr.  
Sidste år forsøgte vi at lave en tur, hvor vi skulle besøge badeanstalten i 
København og i Parken for at se fodbold, men da kun 9 meldte sig og vi 
skulle have mindst 30 deltagere, så blev turen ikke til noget. 
Ellers er året 2005 gået stille og roligt, uden de store udfordringer, men 
desværre mangler mange medlemmer at betale deres kontingent, det har 
kassereren nogle tal på. 
Men på trods af dette, håber jeg at man i de kommende år, fortsat vil 
støtte op om foreningen.   
 
Regnskabet. 
Regnskabet for 2005 der blev forelagt af kassereren Henning H. Honoré, 
blev godkendt med en udgift side på 2.616,68 kr. og  en indtægt på 
3.130,00 kr. , altså et mindre overskud på 513,13kr. og en bank- og kas-
sebeholdning på 6.622,56 kr. 
Medlemstallet for de aktive (betalende) er desværre faldende, og er i dag 
på knap 200, og kasserer kunne godt tænke sig en lidt bedre ”opbakning” 
på den front. 
Der er i dag 1220 registreret i foreningens medlemsarkiv, af de 1470 der 
til dato har vist interesse for foreningens arbejde, så det lave antal beta-
lende skulle ikke gerne være udtryk for manglende interesse for sagen, så 
det bliver forhåbentlig bedre i løbet af 2006.  
Kontingentet blev foreslået og vedtaget uændret. 
 
Forslag. 
Angående parkering, havde Jørgen Rasmussen et foreslog om at badet 
skulle skal have massage. Eller eventuelt en refusion i de forskellige be-
handlinger. Per vil se på sagen. 
 



(Referat af GF i  Foreningen Badeanstaltens Venner    -     side 2) 
 
 
 
Valg. 
Under valg var der genvalg til Jette Lyngholm, Jan Pedersen og Henrik 
Hven til bestyrelsen og Anker Christensen som suppleant, og også gen-
valg af Jørgen Kjeldgaard som revisor. 
Henrik Berg blev nyvalgt som revisor suppleant. 
 
Eventuelt.  
Per gav som lederen af badeanstalten, en godt beskrivelse af året hvor 
han startede med at rose personalet, for det burde ikke at være muligt at 
hæve omsætningen år efter år, men det er sket, og skyldes i høj grad net-
op dem.  
 
Af fremtidige ideer så er der Romers bad (noget der har været tidligere), 
røgalarmer og musikanlæg. 
 
Og så er badeanstalten, i lighed med Silkeborg kommunes øvrige bygnin-
ger, røgfri fra 1. april 2006.  
 
 
 
/ Henning H. Honoré 
 


