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REFERAT 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

LØRDAG DEN 17. MARTS 2017 

FORENINGEN BADEANSTALTENS VENNER 
 

1. Valg af dirigent  
/ved formand. 

Per Hansen blev valgt 

 

Valg af referent.  

/ved dirigent 

Helge Bay blev valgt 

2. Bestyrelsens beretning  
/ved formand. 

Jon Stage aflagde formandens beretning for det forløbne år. De vigtigste punkter var:  

• Badeanstaltens Venner havde i 2017 fire vellykkede arrangementer,  

• Bestyrelsesmapperne er blevet fundet i god behold ved en oprydning  

• Økonomien er afmattet hvorfor bestyrelsen foreslår en kontingentstigning, 

hvilket også muliggør en opsparing til badets jubilæum i 2020. 

• Ændringsforslag til vedtægter, især vedrørende tegningsretten 

• Jon har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. Se hele beretningen kan læses i bilag 1. 

3. Økonomi 

/ved kasserer  

Helge Bay fremlagde det reviderede regnskab uden anmærkninger for 2017. Desuden 

fortalte han lidt om udviklingen af medlemstal, kassebeholdning og resultat i de 

forløbne 9 år, hvilket var blevet muligt med de genfundne bestyrelsesmapper.  

Tre søjlediagrammer, der viser udviklingen kan ses i bilag 2.  

Regnskab mm er tilgængelig på hjemmeside her: dampen.dk/foreningen/dokumenter 

4. Indkomne forslag.  

/ved kasserer  

Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet fra 150 til 200 kr. med virkning fra 2019, 

som følge af opstået behov og ønsket om opsparing til badets jubilæum i 2020. 

 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning af et stort flertal. Generalforsamlingen 

anbefalede dog samtidig bestyrelsen om at indføre en rabat for pensionister, hvilket 

blev noteret. 

http://dampen.dk/foreningen/dokumenter/index.php?sort=name&order=desc
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Bestyrelsen forslog vedtægtsændringer af paragrafferne 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13 og 15. 

Der var primært tale om en opretning af vedtægterne til nutidige forhold. Hver 

ændring blev gennemgået enkeltvis og spørgsmål besvaret. Generalforsamlingen 

foreslog en enkelt tilføjelse til § 7: ’Formand og kasserer må dog ikke være på valg 

samme år’.  

Der blev stemt om alle vedtægtsændringer ved håndsoprækning. Ændringerne blev 

vedtaget enstemmigt. De nye vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden her: 

dampen.dk/foreningen/dokumenter  

5. Valg til bestyrelsen.  

Jon Stage og Brian Wiuff var på valg for 2 år.  

Jon ønskede ikke genvalg. Ud over Brian Wiuff opstillede Marie-Louise Klarskov og 

Lars F. Christensen. 

Ved en skriftlig afstemning valgtes: Brian Wiuff og Marie-Louise Klarskov 

 

6. Valg af suppleant, revisor og revisorsuppleant.  

Herefter var der ingen på valg som suppleant.  

Lars F. Christensen opstillede og blev valgt for 1 år. 

Valg af revisor Ingild Felding – blev genvalgt. 

Valg af revisorsuppleant Lis Ibsen – blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt.  

Fra Bestyrelsen og Per Hansen lød en tak til Jon Stage for hans indsats i bestyrelsen 

for foreningen Badets Venner igennem fem år. 

Desuden gav Per Hansen en lille beretning om året i Badeanstalten. Badet arbejder nu 

på planlægning af 100-årsjubilæet til 2020, og samtidig kunne han mane frygten for 

nedlæggelse af badet i jorden endnu engang, til forsamlingens udelte glæde.  

 

 

Dato  dirigent 

 

 

Dato  bestyrelse 

http://dampen.dk/foreningen/dokumenter/index.php?sort=name&order=desc


Foreningen Badeanstaltens venner  Side 3 

Bilag 1 
 

Formandens beretning d. 17. marts 2018 

På vegne af bestyrelsen, vil jeg gerne sige tak for endnu et kanon år i foreningen Badeanstaltens Venner. Vi 

er samlet her i dag pga. vores forkærlighed for verdens bedste dampbad, og til dem der skulle være i tvivl, 

så fylder Varmtvandsbadeanstalten 100 år i 2020.  

Jeg vil også give den største tak til Badeanstaltens ansatte, hvor året både har krævet et farvel til den 

daglige leder Martin Jensen, men også et goddag til nye ansatte, som vi ligeledes nyder det fortsatte tætte 

samarbejde med. 

Personligt har jeg valgt at trække mig fra bestyrelsen fra dags dato, da jeg har nye udfordringer i mit 

personlige virke som selvstændigt udøvende scenekunstner, blandt andet åbningen af Teateret 

Magistraten i Silkeborg, og en rolle i Fredericia Teaters opsætning af Disneys Tarzan til efteråret. Allerede 

nu er min tid og overskud til frivilligt arbejde i foreningen begrænset, og det er efter min mening vigtigt at 

erkende sine egne begrænsninger, og give faklen videre til nye såvel som “gamle” kræfter.  

Jeg startede i bestyrelsen som suppleant i 2013, og blev valgt som formand i 2016. Jeg har siddet med i 

krisetider da Badeanstalten senest var lukningstruet. I dag har det fortsatte gode arbejde, specielt fra 

Badets leder Per Maretti Hansen, båret frugt, og dampbadet overlever garanteret i minimum 100 år(!) 

Foreningen har også fået eget CVR nummer i min tid, vores Facebook-side ’Dampen Silkeborg’ har pt. 775 

likes, og der har de seneste år været en general optimering af medlemsadministrationen. 

Året der gik… 

Vores første aktivitet i 2017 var forårsarrangementet d. 6/5-17, med ølsmagning og live musik ved Gorm 

Øland. Badeanstaltens Venner var inviteret til Danhostels Kaffebord i Pinsen d. 5/6-17, hvor alt overskud gik 

ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. For andet år i træk holdt d. 10/10-17 vores nye tradition med Kulturelt 

Fodbad, med live oplæsning og vekselbad. Kulturelt fodbad vidste sig at være en endnu større succes end i 

2016, med ca. 30 deltagere. Året sluttede traditionen tro af med damp, gløgg og æbleskiver i den sidste 

weekend i november, d. 25/11-17. 

Sidste år berettede jeg om mysteriet om de forsvundne foreningsmapper, med de blev for nyligt fundet i 

Badeanstalten, hvilket jeg er meget glad for lykkedes inden min udtrædelse af bestyrelsen. De er nu i 

sikkerhed i bestyrelsen.  

Regnskabet har været balanceret, men med stigende udgifter. Da vi samtidig ser frem imod jubilæet i 2020, 

har vi valgt at foreslå en stigning af kontingentet på dette møde. Forslaget lyder på en stigning fra 150 kr. til 

200 kr. årligt. 

Vi har også set det nødvendigt at forslå ændringer af vedtægterne, blandt andet indførelse af 

tegningsregler for foreningen, da vi med tiden har flere og flere papirer der skal underskrives i banken. 

 

Formand Jon Stage 
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Bilag 2 
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