
Referat fra generalforsamling i foreningen ”Vinterbaderne i Grenaa” 25.10.2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

Ad. 1. Aage vælges til dirigent. Rita og Svend vælges til stemmetællere.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning.

Ad. 2. Se bilag 1.
          Formandens beretning godkendes.

3. Kassereren forelægger revideret regnskab.

Ad. 3. Se bilag 2.
Der spørges til, hvor indtægterne for saunaen figurerer. Disse indgår i regnskabets 
punkt for øvrige indtægter. 
Regnskabet godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent. 

Ad. 4. Det besluttes, at fortsætte med de nuværende satser: 
400,- kr. for aktive og 100,- kr. for passive.

5.      Godkendelse af budget.

Ad. 5. Det besluttes at indkøbe og installere en Luft til luft pumpe. Midlerne tages af 
egenkapitalen og vil med montering koste ca. 11.000 -12.000 kr. Der spørges til 
ejendomsforsikringen. Formanden forklarer, at Kommunen dækker huset (skallen), og 
foreningens indboforsikring dækker møbler og indbo.

          Budgettet godkendes.
 
6.       Behandling af indkomne forslag.

Ad. 6. Ingen indkomne forslag. 

7 .      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

formand:            Ellen Borg Petersen    
næstformand:   Lena Brem Sørensen   på valg - modtager genvalg
sekretær:          Lars Christensen             
bestyrelsesmedlem:          Helle Ringberg                     
kasserer:           Villy Larsen  på valg – modtager genvalg 
             
Kaj Jacobsen er foreslået som bestyrelsesmedlem 



Ad.7. Der foretages afstemning, da der er tre kandidater til 2 bestyrelsesposter: Lena, 
         Villy og Kaj.Stemmeoptællingen viser følgende resultat:

          Villy 32 stemmer
Lena 18 stemmer
Kaj   15 stemmer

Villy og Lena er således genvalgt til bestyrelsen.

8. Valg af to suppleanter

Ad. 8. Marie Louise Melgaard og Kirsten Christensen er på valg. Marie Louise ønsker at afgive  
          suppleantpladsen til en anden kandidat, som måtte melde sig.               

  
          Kaj Jacobsen og Kirsten Christensen vælges som suppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor:   Anne Grethe Refskov             
Revisor suppleant:   Erna Jakobsen      

Ad. 9. Begge genvælges.  

10. Eventuelt.

Ad. 10.Grafitti- hærværket drøftes. Det oplyses, at der er konstateret fugt inden for
           indgangsdøren, som står åben om sommeren.
           På generalforsamlingen tilkendegives forskellige holdninger og forslag, som 
           bestyrelsen kan vælge at arbejde videre med bl.a.:

• Henstilling til, at der skrives en henvendelse til politikere inkl. borgmesteren og 
pressen om hærværket og den handling, kommunen har foretaget, samt endnu 
en ny anmodning om ændret åbningstid, dvs. fra 1.oktober til 1. maj.

• Hjemmesiden og medlemslister drøftes. Evt. login til hjemmesiden.
• Forslag til nedsættelse af arbejdshold
• Ophængning af begivenhedsliste og arbejdsliste 
• Opsætning af whiteboardtavle til medlemskommunikation. 
• Forslag om aktivitetsmail til alle.
• Endelig er der spørgsmål til kodesystemet, som forklares af formanden


