
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I BADEKLUBBEN ÅRET RUNDT 21. FEBRUAR 2022 

17 medlemmer deltog – flot fremmøde, da cirka 10 havde meldt afbud på grund af corona og andre møder 

1.       Valg af ordstyrer 

Kurt Thinggaard blev valgt som ordstyrer 

2.       Valg af stemmetællere 

Gunhild Molbæk og Karen Worm blev valgt som stemmetællere 

3.       Formandens beretning 

Jette Anker-Møller aflagde beretning. Hun fortalte blandt andet om stor travlhed og mange møder, 
arrangementer og besøg. Foreningen har fået mange nye medlemmer, så vi nu er 80.  

Der arbejdes stadig med kommunen om åbning af omklædning ved vandrerhjemmet for brugere af 
saunaen. 

Beretningen blev godkendt. Den vil blive sendt ud til medlemmerne på mail og lagt på hjemmesiden. Finn 
Skanning benyttede lejligheden til at rose formanden for det store arbejde, hun har gjort i årenes løb.  

4.       Regnskab 

Finn Skanning fremlagde regnskabet, eller rettere regnskaberne, da der er lavet særskilt regnskab for 
saunaen. Årets resultat for badeklubben er i 2021 et overskud på 43.538,71 kroner.  

Heraf udgør overskuddet for saunaen 21.750,22 kroner. Et meget tilfredsstillende regnskab.     
Egenkapitalen er nu på 17.159,99 kroner, og sidste års underskud som følge af indkøb af sauna og forsinket 
udbetaling af tilskud er mere end dækket ind. Vi mangler stadig de sidste penge fra Friluftsrådet, som 
blandt andet er nøglemærket til markedsføring, hvilket vi ikke kan gå i gang med, før omklædning, bad og 
toiletforhold på vandrerhjemmet er afklaret. Regnskabet blev delt rundt og vil desuden blive sendt på mail 
til medlemmerne og/eller lagt ud på hjemmesiden.  

5.       Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter med at være på 150 kroner om året. 

6.       Indkomne forslag 

Et enkelt forslag om brug af gus i saunaen er efter aftale med forslagsstilleren henlagt til saunagruppen, 
hvor Ulla Rosenberg vil præsentere det. Interesserede opfordredes til at gå med i saunagruppen,  og Dorthe 
Ris meldte sig klar til arbejdet i gruppen.   

7.       Orientering om og foreningens hjemmeside og Facebook-gruppe 

Jette gjorde opmærksom på, at foreningens hjemmeside og foreningens Facebook-gruppe ikke er det 
samme. Hjemmesiden er klubbens officieller ansigt og har et fast struktureret indhold, som opdateres af 



webmaster Michael Hedegaard, mens der er mulighed for at poste billeder og indlæg i Facebook-gruppen, 
som bestyres af Michael Hedegaard og Anny Frantzen.  

8.       Valg til bestyrelsen 

Finn og Gerda ønskede ikke genvalg. I stedet blev Alex Boll og Hanne Bovbjerg valgt ind. Bestyrelsen består 
desuden af Anny Frantzen og Conni Boll Christensen samt Jette Anker-Møller, som dog har meddelt, at hun 
ikke ønsker at fortsætte som formand. Karin Tøfting fortsætter som suppleant.                                              

9.       Valg af revisor 

Jonna Sejerø fortsætter som revisor, og Karsten Anker-Møller blev nyvalgt. Han afløser Alex Boll der er 
trådt ind i bestyrelsen. 

10.       Aktivitetsprogram for 2022 

Programmet blev gennemgået og medlemmer meldte sig som tovholdere til de forskellige arrangementer. 
Programmet vil senere blive sendt ud til medlemmerne og Gerda laver en beskeden folder med sort/hvide 
billeder, som vil blive lagt ved Roklubbens opslagstavle samt på biblioteket og andre relevante steder.  

11.   Eventuelt 

Der blev delt rødvin ud til de afgående bestyrelsesmedlemmer som tak for deres indsats. Der er også 
flasker til revisorerne, men da ingen af dem var til stede, drak vi dem selv…. nåe nej. De bliver gemt til 
senere aflevering til Jonna og Alex.  

Og så var der kaffe og te og franskbrød med ost og rød peber samt franskbrød med rullepølse og rødløg. 
Samt en bitter til dem, der ønskede det. Serveringen blev rost og anbefalet til gentagelse.  
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