
 
GENERALFORSAMLING BADETS VENNER 9. MARTS 2013. 

Lørdag den 9. marts 2013 afholdt foreningen sin 17. ordinære generalforsamling i badeanstaltens lokaler på vanlig 

vis.  8 medlemmer var fremmødt incl. bestyrelsen. Klaus havde forlods meldt afbud.  

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 2012. 

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

Dato Emne 

10.03.2012 Generalforsamling 

27.03.2012 Bestyrelsesmøde 

26.05.2012 Lørdagsarrangement i badet 

02.06.2012 Medlemsarrangement i badet 

09.06.2012 Lørdagsarrangement i badet 

21.06.2012 Bestyrelsesmøde 

18.08.2012 Lørdagsarrangement i badet 

25.08.2012 Lørdagsarrangement i badet 

11.09.2012 Bestyrelsesmøde 

22.09.2012 Lørdagsarrangement i badet 

19.10.2012 Medlemsarrangement i badet 

03.11.2012 Lørdagsarrangement i badet 

10.11.2012 Lørdagsarrangement i badet 

24.11.2012 Medlemsarrangement i badet 

08.12.2012 Julefest personalet 

12.02.2013 Bestyrelsesmøde 

22.02.2013 Revision regnskabet 

23.02.2013 Lørdagsarrangement i badet 

09.03.2013 Generalforsamling 

Sidste år startede jeg beretningen med, at 2011 var meget mere rolig end 2010, forstået på den måde, at badet ikke 

var lukningstruet. Det er heldigvis fortsat i 2012, så selvom der har været lidt at lave for badets venner, er det trods 

alt mere behageligt, end når det er en hård kamp for overlevelse. Her i 2013 er økonomien også på plads, så på den 

front ser det fortsat positivt ud. 



 
Som jeg sagde, har der været et rimeligt roligt år for badets venner. I den forbindelse kan jeg kun gentage de seneste 

års debatter – er det nok? Er det ikke nok, vil vi gerne høre det sammen med forslag til, hvad vi ellers skal lave. 

Fredag den 19. oktober havde vi hyggemusik for medlemmerne, hvor musikeren Poul Erik Panduro underholdte og 

skabte en god og speciel hygge. 

Som ved alle arrangementer er det for badets venner, men er der andre gæster den aften, som bliver grebet af 

stemningen, melder vi dem gerne ind. Jeg kan oplyse, at vi ved medlemsarrangementet med julehygge lørdag den 

24. november fik i alt 20 nye indmeldelser. 

Men jeg kan desværre kun gentage mig selv fra tidligere år. Medlemstallet er alt for lille. Et medlemstal på 50 – 70 

medlemmer skal efter min opfattelse helst fordobles. I år har vi forsøgt at få mail-adresse på alle medlemmer, så vi 

kan udsende mails, når der er arrangementer eller andet nyt. Samtidigt vil vi gøre noget aktivt sidst på året med 

henblik på fornyelse af medlemskabet det kommende år. 

I det forløbne år forsøgte vi også noget nyt, nemlig at badets venner hjalp badet med afvikling af nogle af badets 

lørdagsarrangementer. I årets løb betjente vi 8 lørdagsarrangementer og flere af dem var med 2 hold samme 

eftermiddag. For det første er det en hjælp til at få personaletimerne til at hænge sammen, men jeg må også sige, at 

det på mange måder for mig har været en oplevelse. Har haft besøg af lige fra professionelle cykelryttere over 

motionsgrupper af begge køn til polterabender.  

Her i 2013 har vi det første arrangement klar. Det er fredag den 12. april, hvor der fra kl. 17,00 kommer i musiks 

indslag og hvor vi som sædvanlig serverer lidt godt til ganen. Vi satser også stadigvæk på et lørdagsarrangement op 

til sommerferien og et lørdagsarrangement op til jul. Desuden et efterårsarrangement, som vi ikke har på plads 

endnu. 

Jeg vil slutte af med at takke for et godt samarbejde med badets venner og i bestyrelsen, og et godt samarbejde med 

og stor indsats fra badets ansatte. 

Den 9. marts 2013 

Knud Erik Sørensen/Formand 

Beretningen gav anledning til kommentarer fra forsamlingen.  

Et fremmødt medlem- Tage- hvis datter skal lave en bacheloropgave om sundhed – ville forsøge at få hende til at 

skrive noget om Dampen og dens sundhedsvirkning.  

Per Hansen redegjorde som ved tidligere forsamlinger for sammenhængen omkring badets økonomi og drift på 

fortræffelig vis.  

Der blev diskuteret en flytning til Folkesparekassen, hvor der intet gebyr tages for en konto.  

Jon Stage blev valgt som ny suppleant i bestyrelsen. 

Der var genvalg til Jette Lyngholm.  

 

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


