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Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 15. maj 2018, kl. 18:30 
I SIF’s lokaler, Krøyersvej 5A, 2930 Klampenborg.  
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Den nuværende bestyrelse er indstillet på genvalg. 
5. Valg af revisor. Claus Siggaard genopstiller. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
8. Eventuelt 
 
 
Formand Henrik Bay, ønskede alle velkommen til den 14. generalforsamling i foreningens historie.  
Formanden havde på forhånd bedt Bo Arup føre referat. Dette blev godkendt.  
 
Der var 16 fremmødte (bestyrelsen ikke medtaget). 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter Lindegaard til dirigent. Peter blev valgt med applaus.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.  
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden.  
 
 
2. Bestyrelses beretning 
Henrik Bay afholdt beretningen.  
 
Kære alle,  
Det er med glæde at bestyrelsen igen kan aflægge beretning for endnu et godt år i Arnes Vinterbadere, 
selvom det har været et lidt anderledes år. 
 
Vi er pt. 514 medlemmer og pr. 31. marts 2018 har 110 personer skrevet sig på ventelisten. Det er 
bestyrelsens holdning, at medlemstallet skal ligge omkring de 500 medlemmer, hvorfor de sidst ankomne på 
ventelisten ikke skal forvente et medlemskab før sæsonen 2019/2020, hvilket de også alle er blevet gjort 
opmærksomme på. 
 
Som alle har bemærket, startede vores vinterbadesæson på en lidt anderledes måde, da vi i 
august/september blev nødt til at indstille vores saunarenovering, da I/S Bellevue Strandbad/Gentofte 
Kommune meddelte, at man nu ville gå i gang med en renovering af bygningerne på stranden. Vi fik ingen 
nærmere dato for, hvornår renoveringen ville starte, men vi fik lovning på, at der meget hurtigt ville blive 
opstillet en mobil sauna på stranden, som foreningen så kunne benytte i stedet for vores normale sauna. 
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I begyndelsen af oktober blev der så opstillet en meget flot saunavogn med plads til 10-12 personer. 
Varmekilden var foreningens egen saunaovn. Foreningen har ikke betalt for selve saunavognen, men har i 
sæsonen betalt for den forbrugte el. 
 
Foreningens formand fik ved flere møder med borgmester Hans Toft i løbet af efteråret lovning på, at 
bygningsrenoveringen ville starte omkring 1. februar 2018, hvilket også skete. 
 
Frem til marts måned kunne foreningen stadig bruge omklædningsrummene og badefaciliteterne. Herefter 
blev alt træværk i bygningen revet ned og i stedet blev der opsat en omklædningsvogn til medlemmerne, 
hvilket har fungeret fornuftigt. 
 
Her medio maj skrider renoveringen af bygningerne hurtigt frem og det forventes, at den rå bygning er færdig 
primo juni, hvorefter den indvendige genopbygning kan sættes i gang, herunder opbygningen af vores sauna 
og badefaciliteter. Bestyrelsen forventer, at saunaen er færdig inden den nye sæson i september 2018. 
Bestyrelsen har planlagt en festlig indvielse af faciliteterne, i forbindelse med starten på badesæsonen.  
 
Som noget nyt har bestyrelsen i flere omgange udsendt nyhedsbreve til hvert enkelt medlem for at orientere 
om udviklingen i byggeriet. Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne har været glade for denne 
orientering, hvilket vi vil fortsætte med. 
 
Selve badesæsonen har i år været en rigtig vinterbadesæson med koldt vand og i en kort periode også med 
is i vandet, sådan som det skal være. 
 
Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen, ønsker den siddende bestyrelse at forsætte. Revisor 
Claus Siggaard er ligeledes villig til genvalg. 
 
Til sidst tak til alle, der på hver deres måde har været med til at gøre samværet i Arnes Vinterbadere til noget, 
der gør medlemskabet af klubben til noget særligt.  
 
Dirigenten forespurgte om der var nogle spørgsmål.  
 
Der var et spørgsmål til prisoverslag på den nye sauna. Der er ikke et egentligt prisoverslag, men i budgetter 
er der afsat 150.000,- kr. og der er allerede afholdt en del omkostninger til materialer, der renoveringen af 
saunaen var igangsat, inden kommunen gik i gang med renoveringen af selve bygningsmassen.  Formanden 
forklarede at der er aftalt et byggemøde d. 6. juni, og Bestyrelsen nedsætter herefter et byggeudvalg.  
 
Der blev spurgt om der ville blive indhentet tilbud? Der vil blive indhentet tilbud, når den endelige entreprise 
er kendt. (Kommunen reetablerer dele af de tidligere faciliteter). 
 
Hvorledes er splittet mellem Kommunen og Arnes Vinterbadere? Badefaciliteter, vandinstallation og 
omklædningsrummene, forventes reetableret af Kommunen.  
 
Det blev foreslået at der blev brugt entreprenører med erfaring fra saunabyggerier. Bestyrelsen er 
opmærksom på at de specielle forhold, der er omkring byggeri af saunaer skal respekteres.  
 
Der blev spurgt om der bliver kloakeret? Bestyrelsen kunne oplyse at der bliver kloakeret men at der ikke 
etableres separate toiletter til Arnes Vinterbadere.  
 
Gulvbeklædningen i omklædningsrummet? Det bliver lavet ligesom det vi tidligere havde, men formodentlig 
i mindre sektioner, således at det lettere kan tages op og rengøres.  
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Genetablerer Kommunen de udvendige brusere? Bestyrelsen kunne forklare at den tilknyttede arkitekt på 
projektet (Kommunens), har haft vidtløftige ideer om reetablering til den oprindelige design, herunder de 
offentlige brusere. Der er lavet et kompromis, hvor to af de oprindelige seks brusere genetableres.  
 
Højvandssikring? Bestyrelsen er i dialog med Kommunen om en egentlig højvandssikring, men det er ikke 
helt enkelt idet rummene er forbundne, hvorfor en egentlig sikring skal være for alle, og alle lejere skal tilsikre 
at højvandssikringen etableres i tide, inden højvande.  
 
Omklædningsfaciliteter? Bestyrelsen kikker på om damernes omklædning kan gøres større.  
 
Vinduer i saunaen? Der bliver vinduer i saunaen, som er højere end de vinduer vi havde før, idet arkitekten 
vil have at de gamle vinduesstørrelser respekteres. Magen til de vinduespartier, der er i toiletbygningen.  
 
Der blev udtrykt ros for nyhedsbreve, som er blevet udsendt.  
 
Beretningen blev godkendt med applaus.  
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Claus gennemgik regnskabet.  
 
Der er afholdt omkostninger på ca. 112.000,- til opbygning af den nye sauna. Der er købt træ og materialer, 
samt afholdt udgifter til flytning af ovnen, renovering af elinstallation etc. Største udgiftspost på regnskabet 
er igen i år elregningen. (I år var den på ca. 150.000,-)  
 
Der er en samlet underskud på 25.000 kr. i indeværende år, grundet de afholdte investeringer anført ovenfor.  
 
Der er en kassebeholdning på 285.000,- kr.  
 
Budgetter for 2018/2019 blev der mundtligt redegjort for. Der er afsat 150.000,- ekstra til 
renoveringsprojektet, set i forhold til de omkostninger der allerede er afholdt. De øvrige poster følger 
tidligere års omkostningsforløb. Budgettet for næste regnskabsår er lavet på uændret kontingent på 600 kr., 
indskuddet er foreslået uændret (pt. 400kr).  
 
Bestyrelsen finder, at der er formue nok til at genopbygge omklædning og sauna.  
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter dette blev godkendt.  
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4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
 Bestyrelsen består p.t. af følgende medlemmer; 
 

 Henrik Bay (formand) 

 Bo Arup 

 Alice Darville 

 Niels Kofoed 

 Torben Lorentzen 

 Lis Nielsen 

 Claus Rønberg  

 Krestina Trabjierg - suppleant 

 Peter Engberg Jensen – suppleant (anden bistand) 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.  
 
 
5. Valg af revisor 
Claus Sigaard blev genvalgt som revisor, med applaus.   Der er pt. ingen valgt revisor suppleant. 
 
 
6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogle forslag.  
 
 
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 600,- og 400,- for at indmelde sig, og at betalingen ligesom 
sidste år skal falde 1. juli.  
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med applaus.  
 
 
8. Eventuelt 
 
Foreningen er omfattet af den nye persondataforordning, (GDPR) og Bestyrelsen har taget tiltag til at få 
forholdet afklaret via ekstern assistance. Vi er omfattet af loven, men vi kan registrere nogle oplysninger 
uden at skulle indrapporterer dette til datatilsynet.  
 
Foreningen registrerer: Navn, oprindelig adresse og e-mail adresser. Det er kun formanden og kasseren, der 
har adgang til medlemsregisteret. Medlemsregistret bliver ikke delt med 3. part. Personer, der melder sig ud, 
bliver slettet fra vores register.  
 
Fotos; Bestyrelsen skal tilsikre at billeder brugt på hjemmesiden, kun bliver brugt, såfremt identificerbare 
personer har givet sit tilsagn. Situationsbilleder, med flere personer, kan frit bruges. Bestyrelsen kunne 
meddele, at vi har indhentet tilladelser fra personer på de billeder, der er på vores hjemmeside.  
 
Der blev spurgt om en på ventelisten kunne overdrage sin plads i køen til en anden? Bestyrelsens holdning 
er at et medlemskab, uanset om det er aktivt eller som plads på ventelisten er personligt. Dirigenten bad 
forslagsstilleren om at fremsætte det som et forslag til næste års generalforsamling, såfremt forslagsstilleren 
ønsker det behandlet af en beslutningsdygtig generalforsamling.  



5 
 

 
Det blev foreslået at Bestyrelsen (Formanden og Kasseren) fik etableret spamware på deres computere, 
betalt af foreningen. Formanden og Kasseren vil undersøge om de er behov for dette.  
 
Der blev stillet et spørgsmål om hvorvidt saunaen kunne være åben om sommeren? Bestyrelsen har hidtil 
holdt saunaen slukket pga. af økonomien. Formanden kunne forklare, at der altovervejende er lukket i 
saunaer i de danske vinterbadeforeninger i sommerperioden. Bestyrelsen kunne oplyse at brusebadene vil 
være i drift igen i år, efter renoveringen. 
 
Der blev spurgt ind til de tidligere planer om at flytte klubben til den nordlige ende af stranden. Bestyrelsen 
kunne forklare, at det ikke kommer på tale.  
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen og Dirigenten kunne herefter meddele, at 
Generalforsamlingen var slut. 
 
Bestyrelsen bad om holdninger til hvorvidt saunaen skal indrettes med en skillevæg eller ej. Der var en god 
diskussion, om effekten af en skillevæg, en separering blot ikke som en egentlig væg, (room divider), eller en 
stor sauna. En vejledende afstemning viste, at 10 personer ønskede en skillevæg og 13 personer ikke ønskede 
en skillevæg.  
 
Det blev anført, at det skaber en ”ubalance” hvis der kommer nogle i saunaen med badetøj. Bestyrelsen 
anførte, at der blot står at man skal have et håndklæde at sidde på, (hygiejnekrav). Der er ikke regler om 
påklædning.  
 
Formanden takkede for god ro og orden, rettede en særlig tak til Dirigenten og afsluttede med at meddele, 
at Saunaen er blevet slukket i morgen, lidt tidligere end de andre år, pga. de igangværende arbejder. Saunaen 
tændes igen i begyndelsen af september.  
 
 
 
Bo Arup, Referent.  
 
(Referatet er gennemgået og godkendt af dirigenten, jvf. E-mail dateret 17/5, (Peter Lindegaard til Bo Arup, ikke vedhæftet) 


