
 
 
Ordinær generalforsamling i Arnes Vinterbadere  
Tirsdag d. 30. april 2019, 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 15. generalforsamling i foreningens historie. 
Referenten Bo Arup var forhindret, hvorfor formanden tog referat.  Dette blev godkendt.  
 
Der var ni   fremmødte medlemmer (bestyrelsen ikke medtaget). 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Peter Lindegaard til dirigent. Peter Lindegaard 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; 
 
Det er med glæde, at bestyrelsen igen kan aflægge beretning for endnu et godt år i Arnes Vinterbadere. 
 
Vi er pt. 582 medlemmer og pr. 31. marts 2019 har 149 personer skrevet sig på ventelisten. Det er 
bestyrelsens holdning, at et medlemstal omkring 600 skønnes passende for tiden, hvorfor sidst ankomne på 
ventelisten ikke skal forvente medlemskab før sæsonen 2021/2022, hvilket den enkelte på ventelisten også 
er blevet gjort opmærksom på. 
 
Som alle vel har konstateret fik vi etableret en helt ny sauna og renoverede omklædningsrum. Det er 
bestyrelsens opfattelse, at vi har fået nogle meget fine faciliteter, hvilket mange medlemmer også har givet 

udtryk for.  
 
Saunaen blev færdiggjort i løbet af sommeren 2018 og trods visse vanskeligheder undervejs, bl.a. blev 
kommunens færdiggørelse af bygningerne forsinket, stod saunaen færdig til at modtage gamle og nye 
medlemmer lørdag den 15. september. Kommunen har bidraget med retablering af badefaciliteterne, 
herunder er der opsat vandvarmere både i herre- og damesiden. Desuden er der blevet kloakeret, så vores 



bruservand nu ledes ud i en kloakledning. Endelig fik vi mulighed for at anvende vores depotrum som 
festlokale, da vi fik rummet malet og opsat belysning. 
 
Efter sæsonstart har vi desværre været plaget af meget duggende ruder, som formentlig skyldes dels de 
arkitekttegnede ydre vinduer, som skulle opfylde arkitektens krav til bygningens oprindelige udseende, dels 
at der mellem de ydre ruder og termoruderne opstår kondens, så ruderne dugger til. Bestyrelsen vil efter 
sæsonafslutningen få en arkitekt/rudesagkyndig til at vurdere, hvordan vi kan løse dette problem.  
 
En anden udfordring har været, at en del medlemmer har gjort opmærksom på, at siddebredden i forhold 
til tidligere er blevet gjort smallere. Bestyrelsen har i den anledning indhentet tilbud på en udvidelse af 
siddebredden på bænkene i saunaen.  
 
Opbygningen af saunaen har været økonomisk dyr, hvorfor vi har måttet tære på vores opbyggede formue, 
men det er lykkedes at komme gennem sæsonen ved sparsommelighed. Bestyrelsen foreslår som følge 
heraf en kontingentforhøjelse fra de nuværende kroner 600 til kroner 700, så klubkassen kan polstres til 
uforudsete udgifter og flere sociale arrangementer for medlemmerne. 
 
Som I kan se af indkaldelsen til generalforsamlingen, ønsker den siddende bestyrelse at fortsætte. 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.  
 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
 
Claus gennemgik det udleverede regnskab.  
 
Der er et samlet underskud på 257Tdkr, der jo skyldes ombygningen af saunaen. Eludgiften er stadig høj, 
men vi har fået en billigere elpris ved at skifte udbyder.  
 
Budgettet for næste regnskabsår er lavet på et forhøjet kontingent på 700 kr., indskuddet er foreslået 
uændret (pt. 400kr).  
 
Kassebeholdningen er på  70Tdkr. 
 
Bestyrelsen finder, at der er behov for at genopbygge en formue til uforudsete udgifter og flere sociale 
arrangementer for medlemmerne.  
 
Spørgsmål: 
 
 
Enkelte af de fremmødte medlemmer fandt udgifterne til renovering noget høje og spurgte om bestyrelsen 

havde indhentet flere tilbud på renovering.  

Formanden svarede, at bestyrelsen havde været under tidspres grundet den forsinkede færdiggørelse af 

selve bygningerne. Man havde derfor valgt den tømrer/elektriker, som allerede i foråret/sommeren 2017 



havde stået for de første arbejder omkring saunarenoveringen, så saunaen kunne være færdig til 

sæsonstart i september 2018. Der var derfor ikke indhentet andre tilbud, da det med sikkerhed havde 

udskudt sæsonstart 2018/2019.  

Der var ingen yderligere spørgsmål til regnskabet, hvorefter dette blev godkendt.  

 
 
 
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  

 Peter Engberg Jensen – suppleant (anden bistand) 
 
Den samlede bestyrelse er villig til genvalg.  
 
Bestyrelsen blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efter Generalforsamlingen.  
 
 
5. Valg af revisor 
 
Claus Sigaard blev genvalgt som revisor, med applaus.   Der er pt. ingen valgt revisorsuppleant. 
 
 
 
6. Indkomne forslag 
 
Et medlem Jørn Møller Nielsen havde indsendt et forslag om at indtage yderligere 100 medlemmer og 

fastholde kontingentet på 600 kroner. Forslaget blev henvist til dagsordenens pkt. 7 (hvor der blev vedtaget 

en kontingentforhøjelse til kroner 700, hvorfor forslaget fra Jørn Møller Nielsen ikke blev vedtaget). 

 
 
 
 
 



7. Fastsættelse af kontingent og indskud.  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes til 700,- og 400,- for at indmelde sig, og at 
kontingentbetalingen skal falde 1. juni 2019, hvorfor der straks i begyndelsen af maj udsendes 
kontingentmeddelelser til medlemmerne.  
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget under forudsætning af, at medlemstallet ikke overstiger 600 
medlemmer.  
 
 
8. Eventuelt 
 
Flere medlemmer foreslog følgende tiltag fra bestyrelsen: 
 

 Opsætning af plastdøre i baderummene 

 Flere og større knager i omklædningsrummene 

 Opsætning af en hjertestarter 

 Fjernelse af lugtgener fra kloakken 
 
Bestyrelsen vil drøfte, hvordan disse ting udbedres/løses.  
 
 
 
Der var ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsen og dirigenten kunne herefter meddele, at 
generalforsamlingen var slut. 
 
Formanden takkede for god ro og orden, rettede en særlig tak til dirigenten og afsluttede med at meddele, 
at saunaen bliver slukket sidst i maj afhængigt af vejret. Saunaen tændes igen i begyndelsen af september.  
 
 
 
 
Henrik Bay, referent.  
 


