
 
 

REFERAT AF 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

BADEANSTALTENS VENNER 

LØRDAG DEN 18. MARTS 2017 

KL. 10   I BADET 

  

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden Jon Stage, Kirsten Hansen, Brian 

Wiuff og Helge Bay. Derudover kunne tælles ca. 15 fremmødte medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent og referent.  
Per Hansen blev valgt til dirigent 

Jon Stage blev valgt til referent.  

 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.  

Formanden Jon Stage takkede Badets ansatte og bestyrelsen for et godt år for 

foreningen. Arrangementerne i 2016 blev beskrevet, specielt det genoplivede 

”Kulturelt Fodbad” som var en succes. Han fortalte om den støtte og 

fremgang med nye medlemmer som foreningen oplevede. Medlemstallet er 

nu på 97 betalende medlemmer. Desuden viser de mange dynamiske likes fra 

Facebook en stor interesse for stedet.  

Jon berettede også om mysteriet om de forsvundne foreningsmapper, som i 

foråret 2016 blev afleveret af den tidligere formand i badet, og som 

efterfølgende blev væk. Tabet er dog til at overse da de vigtigste dokumenter 

findes digitalt. Det er mest foreningens historie vi mangler, men vi håber 

stadig de dukker op. Formanden sluttede af med at melde om et roligt år uden 

frygt for nedskæringer eller lukning. 

 
Medlemstallet er kraftigt stigende de sidste to år. 
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3. Økonomi.  

Kassereren Helge Bay fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Resultatet 

er fortsat opadgående efter et dyk i 2014. Desværre fik vi en påtegning af 

revisor, da der manglede et bilag for indbetalt sponsorstøtte til Badeanstaltens 

Erhvervsklub. Årsagen har vist sig at være at Badet (og dermed kommunen) 

kun udsteder kvitteringer igennem EAN-systemet, som vores forening ikke er 

tilsluttet. Bilaget er derfor i stedet blevet en bankudskrift, der dokumenterer 

overførslen. Bestyrelsen arbejder fortsat med at oprette en foreningskonto til 

MobilePay hvilket er en omstændig opgave. 

 
Resultatet har været stigende de sidste to år. 

Foreningen har siden 2015 bidraget med 5000 kr. om året til Badeanstaltens 

Erhvervsklub. Derved går ca. halvdelen af det indbetalte kontingent til støtte 

til badets fortsatte drift, mens bestyrelsen bruger resten til arrangementer og 

løbende udgifter. Regnskabet kan findes på hjemmesiden under foreningens 

dokumenter. 

Brian Wiuff styrer medlemslisten sammen med Helge Bay. De melder om 

fremgang i at få medlemslisten til at fungere sammen med udsendelse af 

opkrævninger og kvitteringer, ligesom listen giver et godt overblik over 

medlemmerne. Desværre har det ikke være uden startproblemer, da vi er 

kommet til at udsende mails ved en fejl, hvilket gav nogen forvirring hos 

enkelte medlemmer. Det beklager vi. 

 
Kassebeholdning ved årets afslutning er stigende. 
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4. Indkomne forslag.  

Der var ingen indkommende forslag. 

 

5. Valg til bestyrelsen.  

På valg til bestyrelsen var Jette Lyngholm, Kirsten Jensen og Helge Bay. Der 

var ingen andre der ønskede valg, så de blev genvalgt for to år.  

På valg til suppleant opstillede Marie Louise Klarskov og Lars Christensen. 

Marie Louise Klarskov blev genvalgt ved skriftlig afstemning med 11 

stemmer imod 4.  

 

6. Valg af revisor.  

Der skulle vælges en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.  

Revisor Ingild Felding modtog genvalg og blev genvalgt. 

Revisorsuppleant Lis Ibsen modtog genvalg og blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt.  
Et medlem satte spørgsmål til om kontingentet var for lavt ift. hvad man får 

som medlem. Dette blev diskuteret for og imod. Den grundlæggende 

holdning var at der ikke var hverken grund til eller behov for at sætte 

kontingentet op. Stemningen var at det var bedre at hverve nye medlemmer 

frem for at sætte kontingentet op. 

Kassereren mindede om at kontingentstigninger skal stilles som forslag inden 

generalforsamlingen for at blive behandlet, og at det en dag kan blive 

nødvendigt som følge af en pristalsregulering.  

Dirigenten Per Hansen, der til dagtigt er bademester for badet, sluttede mødet 

af med en beretning fra Badeanstaltens drift. Han berettede at det går rigtig 

godt for badet og at Badeanstaltens fremtid nu ser meget lys ud. Ifølge Per er 

truslen om nedlæggelse nu presset helt ud i horisonten af et politisk 

holdningsskift, samt tilstedeværelsen af Erhvervsklubben og Badeanstaltens 

Venner. 

Desuden mindede bademesteren om tilbuddet om, at hvis du som medlem 

bringer et nyt medlem til indmeldelse i Badeanstalten, får du et gratis bad! 

 

 


