
 
GENERALFORSAMLING BADETS VENNER 12. MARTS 2011. 

Lørdag den 12. marts 2011 afholdt foreningen sin 16. ordinære generalforsamling i badeanstaltens lokaler på vanlig 

vis.  11 medlemmer var fremmødt, herunder den fuldtallige bestyrelse.  

Chefen for badeanstaltens drift, Per Hansen, der er medlem af foreningen, blev med akklamation valgt som dirrigent. 

Efter at han havde gennemgået de sædvanlige procedurer om lovligheden af indkaldelsen fik formanden Knud Erik 

Sørensen ordet for at gennemgå sin beretning for 2010. 

FORMANDENS BERETNING.  

Beretningen er kopieret i sin helhed og indsat uden rettelser af sekretæren.  

Dato Emne 

27.03.2010 Generalforsamling 

27.04.2010 Bestyrelsesmøde 

01.05.2010 Jubilæum i badet 

09.06.2010 Bestyrelsesmøde 

00.06 - Arbejdet med hjemmesiden 

04.08.2010 Bestyrelsesmøde 

03.09.2010 City event aftenarrangement 

29.09.2010 Besøg ”Snapsemanden” 

19.10.2010 Bestyrelsesmøde 

04.12.2010 Medlemsarrangement i Badet 

11.12.2010 Medlemsarrangement i Badet 

18.12.2010 Medlemsarrangement i Badet 

25.01.2011 Bestyrelsesmøde 

12.03.2011 Bestyrelsesmøde 

12.03.2011 Generalforsamling 

 

 

Det var spændende for godt 1 år siden at blive valgt ind i bestyrelsen for dampens venner. To tidligere 

bestyrelsesmedlemmer, som i mange år har været med til at kæmpe for dampen, ønskede ikke længere at 

fortsætte og så var vi et par stykker, der kom ind i arbejdet i stedet for. 



 

Fra starten af fik jeg flere pæne hilsner om, at den nye bestyrelses arbejde alene blev, at være med til at 

lukke dampen. Det var jo med i kommunens sparekatalog og det måtte vi nok bare tage til efterretning. 

Ærmerne blev smøget op og vi gik ind i kampen sammen med Per og personalet. 

Første step var dampens 90 års jubilæumsarrangement lørdag den 01.05.2010. Per og det øvrige personale 

kan jeg kun rose for et rigtig flot arrangement, som da også var pænt besøgt. Der blev holdt nogle pæne 

taler, dog med en enkelt undtagelse! Jeg syntes, at den politiske tale fra Jørgen Rye Rasmussen nærmest 

var en nekrolog over et dødsdømt bad og måske ikke lige en festtale til en 90 års fødselsdag. 

Kampen fortsatte med læserbreve, politiske kontakter osv. og det lykkedes. Badet overlevede selvom det 

lidt var på bekostning af, at besparelsen blevet taget på Nordvestbadet. Herefter kunne det almindelige 

arbejde med badet gå videre. 

Fra 1. juli 2010 genindførte vi medlemsbetaling til badets venner. Kontingentet blev fastsat til 150 kr. årligt, 

så for 2010 blev der betalt for et halvt år med 75 kr. Medlemsbetalingen har alene det formål, at badets 

venner kan støtte badet til overlevelse. Jeg gættede på, at vi ville blive 100 medlemmer i 2010. Der blev 97, 

så det var da tæt på. I år har jeg gættet på det dobbelte, nemlig 200 medlemmer, men på nuværende 

tidspunkt må jeg desværre sige, at vi er langt fra dette resultat. Håber det efter denne generalforsamling og 

kommende arrangementer vil vokse betragteligt. 

Arbejdet med vores hjemmeside, ”dampen.dk”, var også gået i gang og tror roligt jeg kan sige, at det har 

Klaus haft meget fornøjelse af. Men det går fortsat fremad, så den bliver pæn, ajourført og forhåbentlig 

pænt besøgt. 

I forbindelse med Silkeborg city event fredag den 03.09.2010 var dampen også åben med sangkor mv. Jeg 

var ikke selv til stede, men har hørt, at det var et rigtig hyggelig og godt arrangement, men desværre ikke 

voldsomt besøgt. 

Sidst i september havde badet besøg af ”snapsemanden”, der var på vej fra Aalborg til København med 

årets julesnaps. Et hyggeligt besøg, som også fik en pæn omtale i avisen. 

Kommunen har besluttet en væsentlig forøgelse af betalingen for pensionister. I 2010 blev der første gange 

indført betaling for pensionister med 10 kr., men denne betaling blev i 2011 forhøjet til 60 kr. En stigning, 

som jeg synes er ærgerlig og som jeg beklager. Dobbelt beklageligt i lyset af, at pensionister kun betaler 20 

kr. på Nordvestbadet og samtidig har de ikke mulighed for at købe et 12 turs kort (med 2 ture i rabat.) 

 

Året 2010 sluttede af med, at badets venner lavede arrangementer for medlemmerne de 3 lørdage 

eftermiddage i december. Måske lidt meget i julemåneden, men alligevel pænt besøgt og med en pæn 

forøgelse af medlemstallet – for det var jo kun for medlemmer. 

På samme måde vil vi lave nogle arrangementer i år, som endnu ikke er helt på plads. Foreløbige planer 

lyder på et arrangement lige før sommerferien og så et enkelt arrangement op til julemåneden. 

Den 12. marts 2011 

Knud Erik Sørensen 

 



 
Beretningen gav anledning til kommentarer og diskussion fra forsamlingen.  

Herunder:  Kontingentets størrelse- fordele og ulemper. Der var debat om dette, og det førte til, at bestyrelsen tog 

indlæggene til efterretning og straks bekendtgjorde, at man øjeblikkelig ville sørge for, at der på foreningens web-

site blev redegjort for – ”hvad får man for sit kontingent. ” 

Også de forhøjede pensionistpriser blev diskuteret, og Per Hansen kunne give en udførlig gennemgang af den 

tekniske måde, som kommunen giver tilskud og fordeler sine midler ud på. Herunder at problematikken omkring 

Nordvestbadets lavere priser for pensionister skyldes, at det er forskellige kasser i kommunen, som betaler.  

Bestyrelsen slog fast, at DRIFTEN i sig selv ikke er et anliggende, hvor den har medindflydelse direkte.  

Per Hansen lovede at se på muligheden af, hvorvidt der kan udstedes ”klippekort” til pensionister- i lighed med 

øvrige gæsters muligheder. Nogle medlemmer fandt det besynderligt, at man ikke kan få et kort, så man i det 

mindste slipper for betaling hver gang.  

REGNSKABET for 2010.  

Kopi af regnskabet er kopieret og indsat uden redigering 

Badeanstaltens venner 

Regnskab for 2010 

Udgifter    Indtægter 

 

Kontorhold    79,95 kr.  Kontingenter  6.975,00 kr. 

Julearrangement  420,45 kr.  Renter         0,36 kr. 

Gebyr banken           4,00 kr. 

 I alt  504,40 kr.    6.975,36 kr. 

Årets overskud      6.470,96 kr. 

Kassebeholdning pr. 1. januar 2010: 

 Kontant     263,45 kr. 

 Bank  3.399,07 kr.   

 I alt  3.662,52 kr.    3.662,52 kr.  

Kassebeholdning pr. 31. december 2010: 

 Kontant     183.50 kr. 

 Bank  9.949,98 kr. 

  I alt 10.133,48 kr.    10.133,48 kr. 

Silkeborg, marts 2011 

Knud Erik Sørensen  Klaus Jensen  Jette Lyngholm 

Kasserer  Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

 



 
Regnskabet blev godkendt med akklamation. 

Der var en kort diskussion omkring indkomsten fra år 2010 sammenlignet med tidligere år. Kasseren redegjorde for 

dette.  

Der var spørgsmål til hvordan regnskabet havde set ud tidligere. Kasseren forklarede, at der i længere tid inden den 

nuværende bestyrelse havde været forvirring, idet man ikke betalte kontingent.  

Derfor var det ingen sag at skrive sig på vennelisten! Kasseren kunne ikke redegøre for, hvor mange medlemmer, der 

tidligere har været, og bestyrelsen var enige i, at det for så vidt ej heller kunne have bestyrelsens interesse nu.  

INDKOMNE FORSLAG.  

Der var fra bestyrelsen indstillet forslag til ændring af §§ 5 og 12, der berører henholdvis kontingent for medlemmer 

samt, hvem der leder bestyrelsesmøder i formandens fravær. Begge forslag blev vedaget. 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEM, SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN, REVISOR SAMT REVISORSUPPLEANT.  

Jette Lyngholm var på valg som medlem af bestyrelsen, hun var villig til genvalg og valgtes med akklamation. 

Derudover valgtes Erik Torp som suppelant for bestyrelsen. Som revisor valgtes Ingild Felding og som 

revisorsuppleant valgtes Lis Ibsen.  

EVENTUELT.  

Klaus eftesøgte en ny webkoordinator og bad de fremmødte om at søge sig omkring efter en afløser.  

Per Hansen takkede på både driftledelsens vegne samt for personalets vegne for det gode samarbejde med 

foreningens bestyrelse, som han mente gjorde et konstruktivt og energisk arbejde for bevarelsen af badet og håbede 

det  gode samarbejde måtte fortsætte også i 2011. 

Formanden takkede for fremmødet.  

Badeanstalten var herefter vært ved øl og sancwhic til de fremmødte.  


