
Generalforsamling Badeanstaltens Venner! 
 
Lørdag d. 31. marts 2007 afholdt foreningen Badeanstaltens Venner, sin 
tolvte ordinære generalforsamling, og selvom pladsen i forvejen er trang, så 
var der god plads til alle, hvilket vel til dels skyldes, at også en del af besty-
relsen, på grund af forskellige omstændigheder, ikke var til stede. 
 
På grund af formandens fravær, var det kassereren Henning Honoré der bød 
velkommen til generalforsamlingen, og derefter foreslog Per Hansen som 
dirigent. 
 
Formandens beretning. 
I sin beretning, der blev oplæs af kassereren, starter Brian med at beklage 
at han på grund af en rejse til udlandet ikke kunne være til stede, og for-
sætter med at fortælle at han ikke ønsker at forsætte som formand, men da 
han har erfaret, at den tidligere formand Peter Beck er villig til at genind-
træde på posten, mener han at foreningen er i gode hænder, og han håber 
at mange stadig vil støtte om foreningen. 
 
Året 2006 er gået stille og roligt uden de store udfordringer, men desværre 
mangler mange medlemmer igen at betale kontingent. 
 
Vores hjemmeside bliver heldigvis benyttet, bl.a. har Badeklubben ”Royal” i 
Århus gennem den kontaktet os, og de kommer på besøg den 21. april, hvor 
vi er vært til kaffe og rundstykker, inden de skal ind og nyde vore faciliteter. 
 
Her til slut vil jeg takke af for denne gang og ønske alt vel for dampbadets 
venner, og jeg vil altid støtte op om badeanstalten. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Regnskabet for 2006. 
Regnskabet for 2006 blev forelagt af kasserer Henning Honoré, blev god-
kendt med et mindre underskud på 15 kroner og 15 øre. 
Fremkommet ved en indkomst fremgang på ca. 800 kr., på grund af sidste 
års kontingentforhøjelse, til i alt 4095 kr., men desværre og den stigning i 
udgifterne, bl.a. til hjemmesiden, så den blev på 4110 kr. 
Men da bank og kassebeholdning ved åres udgang var på 6.600 kr., er der 
ingen fare for, at forening er den grund ikke kan forsætte. 
Men kassereren kunne, ligesom formanden, godt tænke sig at opbakningen 
var lidt større, blandt andet ved at de forskellige medlemmer måske ”skub-
bede” lidt til hinanden. 
 
Det må være muligt, at få mere end ca. tohundrede betalende ud af de 1254 
registrene medlemmer, der er tilbage af de godt 1500 der har vist interesse 
for badet, ved at melde sig ind i foreningen.    
 
Regnskabet blev godkendt 
 
 



Side 2 
 
Valg. 
Formanden Brian Wiuff og kasserer Henning Honoré var på valgt, og da 
formanden ikke ønskede genvalgt foreslog kassereren på bestyrelsens veg-
ne, at den tidlige formand Peter Beck indtrådte som formand, hvilket for-
samlingen modtog med klapsalver.   
Kassereren Henning Honoré blev genvalgt. 
 
Eventuelt.  
Her fortalte Per fra badet at det havde været et forrygende, endda så forry-
gende at de måtte til at sige fra, så det ikke gav forringelser i den service de 
gerne vil give de mennesker der benytter badet. 
Han benyttede også lejligheden til at sige Badets venner tak for tilskuddet 
til personalets julefrokost.   
 
Mulighederne for at få, så mange af de registrerede medlemmerne som mu-
ligt, til huske kontingentet blev drøftet, og der kom en del forslag, som for-
eningen vil arbejde videre med. 
Bl.a. var der et forslag om at der fra badets side blev udleveret en lille sed-
del, med påskriften ”Husk dit medlemskab af Vennerne”. 
Et andet forslag var udsending af brev til samtlige registrerede for at gøre 
dem aktive, eventuelt gennem sponsering af udsendelsen. 
Derudover var der også forslag om salg af plads på vores hjemmeside, af 
f.eks. produkter til hudpleje og lignende.   
 
Der var også forslag om ture til f.eks. Saltbadet i Mariager, eventuelt med 
afslutning på Hvidsten Kro. Mulighederne er mange. 
 
 
 
Henning Honoré 


