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Valg af dirigent. 

Referat: 

Martin Jensen 

Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Referat: 

Knud Erik Sørensen beskrev de mange møder, der blev holdt sammen med 

halinspektør Per M. Hansen og lederen af dambadet Martin Jensen, hos de 

kommunale instanser, for overlevelse af Dampbadet. 

Det resulterede i, at vi stadig består. 

Ligeledes blev der fortalt om de forskellige arrangementer, der var blevet lavet i 

Badets venner i årets løb. 

Økonomi. 

Fremlæggelse af revideret regnskab 2014. 
Referat: 

Vi har en udmærket økonomi, der bliver brugt på arrangementer, men ønsker flere 

medlemmer. 

Indkomne forslag. 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 28. februar 2015. 
Referat: 

Der var et skriftligt forslag om at ændre bestyrelsessammensætningen fra 3 

medlemmer samt en suppleant, til 5 medlemmer samt en suppleant. 

Det blev enstemmigt vedtaget. 

Der blev mellem de fremmødte medlemmer en fin dialog. Forslag om girokort 

udsendelse sidst på året. Opslag på dørenes bagsider om at gentegne sit medlemskab. 

Udsendelse af mails med Badets Venners kontornummer. Det vil bestyrelsen drøfte ved 

næste møde. 

Valg til bestyrelsen. 

På valg er Jette Lyngholm. Modtager genvalg. 
Der skal vælges 1 suppleant for 1 år. 
Referat: 

Valgt blev Jette Lyngholm, Kirsten Bay samt Helge Bay. Suppleant Marie Louise 

Klarskov. 
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Valg af revisor. 

Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år. 
På valg er Ingild Felding. 
Revisorsuppleant Lis Ibsen. 
Referat: 

Begge genvalgt. 

Eventuelt. 

  Referat: 

  En stor og velment tak og ros til Knud Erik for det kæmpe arbejde han har ydet, for

  

  bevarelsen af Dampbadet. Per Hansen roste hele bestyrelsen for det frivillige  

  arbejde, samt at have taget det første seje træk gennem 5 år, og fortalte om  

  sponsoraftaler  med lokale virksomheder, som Fundraiser Rasmus Munch og advokat 

  Lars Ole Frederiksen frivilligt er gået i gang med, og med stor succes. 

 

  Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede med en sandwich og et glas 

  vin/øl, som Dampbadet var vært for. 

 

Referent: 

Jette Lyngholm 
 


