
9. Amegethe og Ema fortsætter som revisor og revisorsuppl.
Gmeralforsåmling i Vnterbaderklubhen ; Crr€nå den 29 10.20

10. e!t.
1. Valg afdidg€nt: Åge Ros til Ema for h{des ebejde med hj@mesida. Ds km eb€jdes med et online bookingsystem

Sternm€tEnq: Ilse og Sv€rd (evt. med en skærm i huset)
Ref€ftlt Lena

Johmy udrer sig over de ruder so,l der er huset. Spffger om det €r t€rnoruder og orn udbuddet er
overholdt.

2. Formandef, (Ellen) b€retter, st der igd har væler et godt år med mauge arnngementer og stor Det frener besryrelsen helt sikkert' men vil ame mdæøse ilet isen'

tilslutning &a medlemnøe.

der blevet erablær offendig adgang via SMS lssning. qom s i foreningen)
Flere medl€nrmer hd ydet et styk*e arbcjde ift. folskellige forb€dringer som q Iavet i hua (rak for Å8e Ad opmærksom på at dette er imod Ioreningens wdtægts sm så skal ændres.
det)
Vi he som sædvanligt wret hetdige at have forskellige sponsor€r (s€ opslag i huset) rer: L€EForening{ he i år ekister€t i 10 år.
D€sværre er tiden nu preget af{orckellige coronaregls, men heldigyis er alle medlems€r sffdetes
lålinodiee og fleksible.
Tak til alle.
Aktuelt er vi 90 medleDmer.

Fornadens berehing godkendes.

34-5. Kæsd (Villy) ftemlæ8gd regnskabet $m q omdelt-
Forerinsen har en god kass€b€holdning
Der budgetteres med et minimalt underskud, næsre år.
Bestlr€lsu fastholder nn\,Elerde kontingent, nen wsler e!,t. konringentstigning næsre år.

Dq spørgs i"d til do brugs.fgift soD vi betåler til kol,lmua. Den e. steger ø€d 30 Il?- pr.

Del er er gebrr sm vi ikke ka, slippe for og som fåkisk ikke 6 spe"ielt højt i Iirhold ril h!"d
a&e foieninger belals.
Åge pApegtr, al ,[an se del positive i ai vi har brugsret ovq huet hele år€1. Itun mener ikke man vil
ffl nogel ud a{at klage over gebyet.

Regnskab, ko.dngentfasisættelse og budget godkendes.

6. Der er kommet et enkelt forslag fra Åge om ændring af de regler som bessrelsen har vedtaget
ift . varetagelse af Corona restriktionerne.
Forslaget har været sendt rundt til alle medlemmeme.
Bestyrelsen har udarbejdet et modforslag som udleveres.

Åge påpeger at det ville have været god stil hvis også bestyrelsens forslag havde været sendt ud i
forvejen.

Der var en god og konstruktiv debat om de 2 forslag. Derefter blev bessrelsens forslag vedtaget.
Dette skete ved håndsoprækning.

l)e vedtagne retningslinjer vil blive tilgængelige på hjemmesiden og i huset.

7 .Der er 3 bes§relsesmedlemmer som ikke genopstiller:
Lena, Lars og Villy
I stedet opstiller Peter, I lans Jørgen og Britta.

8. Peter er trådt ind i bestyrelsen og Kirsten ville geme trække sig som suppleant for at give plads
til et medlem som kofirmer mere i foreningen.
I stedet opstiller Ilse og Birthe


