
                

Beder- Malling Vinterbadeklub 

Referat fra generalforsamling Marts 2020 

Midgårdens Fælleshus, Bjergagervej 181, 8330 Beder 

Der deltog 25 medlemmer inkl. Bestyrelsen i generalforsamlingen 

1)  Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Vagn N Christensen 

Referent: Benny Bjerregaard 

2)  Bestyrelsens beretning v / Jonna 

Jonna fremlagde beretning for året 2019. 

- I løbet af året gik vi fra 36 til 70 medlemmer og i dag er vi 80 betalende medlemmer i foreningen, 
det har været med til at vi har haft lidt flere midler at arbejde med i bestyrelsen. 

- Der har været 5 weekender med mobil sauna og vi var så heldig af have den i 5 hele dage mellem 
jul og nytår.  Der har allerede i år 2020 været 4 sauna weekender. Grunden til de mange 
saunaweekender, skyldes at vi fik 20.000 kr. fra DGI og DIF´s foreningspulje, som udelukkende kun 
måtte bruges til afholdes af mobilsauna. Ifølge saunabogen, har der 277 gange været et medlem i 
saunaen. Det synes vi er ganske flot. 

I forbindelse med de mange saunaweekender, er der oprettet en gruppe med frivillige der er med 
til at tænde og slukke for sauna, der skal til jer lyde en stor tak for at I er med til at holde liv i 
saunaen. 

- Der har i løbet af året, været afholdt et antal bad og brunch på Norsminde Fiskerhus, det har er 
været en flot opbakning til, og som er med til at skabe det sociale liv der er i klubben. 

- Vi har været ret gode til at profilere os, i lokalområdet. Det er sket ved artikler i Fællesbladet, 
lokalavisen Syd, og ved deltagelse i Norsminde for Fulde sejl, på Norsminde lystbådehavn sidste 
sommer. 

-  Vinterbadeklubben er medlem af Krydsfelt Norsminde, hvor der sammen med repræsentanter 
for foreninger og Århus Kommune afholdes 2 møder om året, hvor vi bl.a. drøfter foreningens 
formål, og hvad det er vi vil med fremtiden. 

- Der har været afholdt 11 bestyrelsesmøder i 2019, og her arbejder vi  hele tiden på to spor 

- At opbygge foreningen og med at skabe et godt klubliv, hvor der er plads til alle, samt at få 
frivillige til at give en hånd med. 

- At få bedre faciliteter, da det er vores ønske på længere sigt at få adgang til  permanente 
faciliteter til en badeklub. 



 

Hvad er det så vi gerne vil bruge det kommende år til: 

På den korte bane- 2020-21 

- Anskaffe en sauna, der skal stå fast enten ved P-pladsen ved Strandbovej, hvor vi er nu, og hvor 
grundejerforeningen, opsætter en helårsbro i løbet af foråret. 

Den anden mulighed vil også være ved en af de hvide toiletbygninger. 

Til slut  

- Tak til de frivillige for et godt samarbejde 

- Tak til vores samarbejdspartnere- Århus kommune, Norsminde Krydsfelt og andre 

- Tak til bestyrelsen – som gør et godt stykke arbejde 

Forslag og kommentarer til beretningen 

- Der blev drøftet placering af Sauna i området, i forhold til de områder Jonna nævnte. Der er dog 
flertal for at den skulle forblive i det område den er på nuværende tidspunkt, evt. tættere på 
Damernes vogn. Der bliver i forvejen bygget en helårsbro i området, og det er nok utopi at tro at 
kommunen, vil investere i en permanent badebro ved toiletbygningerne. 

- et af medlemmerne, har mulighed for at hjælpe med en evt. transport af mobil sauna, i det 
tilfælde af foreningen køber en der skal transporteres. 

- Der var nogle der gav udtryk for om foreningen kan blive for stor, lige nu er vi jo 80 medlemmer, 
og der erfares at badeklubberne rundt om os, har lukket for tilgang af medlemmer. Der er dog 
ingen tvivl om at vi skal se medlemsantal i forhold til de faciliteter vi har/ får. 

- Der var glæde og tilfredshed med det aktive og sociale liv klubben giver, bl.a. ved 
søndagsbadning, som alle sætter pris på, for her serveres der ofte boller, kaffe og en lille ”skarp” af 
de forskellige medlemmer. 

- bestyrelsen har svært ved at få en permanent tilladelse til at være på det nuværende sted. Men 
muligheden er måske større  ved en af toiletbygningerne, som kommunen har sagt står over for en 
renovering i fremtiden. 

3)  Fremlæggelse af foreningens regnskab, samt budget  

Regnskabet blev gennemgået af forenings kasser Thomas Alexandersen. 

Det blev godkendt, og der var 70 betalende medlemmer 

4)  Fastsættelse af kontingent  

De tilstedeværende gav tilsagn om at det var ok at fastsætte kontingent til 300 kr. for den 
kommende sæson. 

 

 



5) Behandling af indkommende forslag  

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer: 

§4 Ændres fra ”alle” der går ind for forenings formål, kan blive medlemmer til følgende Alle, der 
går ind for forenings formål og er fyldt 15 år, kan blive medlemmer. 

Begrundelse: Nøgenhed er en del af vores kultur som vinterbadeklub. Vi ønsker ikke, at der skal 
opstå akavede situationer på baggrund af, at børne- og voksenmedlemmer er tilstede sammen. 
Desuden ønsker vi ikke at skulle indhente børneattester for samtlige frivillige. Vi vurderer, at kun 
ganske få under 15 år vil være interesserede i at være medlemmer. 

- de tilstedeværende mellem var enig i beslutningen om en vedtægtsændring 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Jonna Toft er valgt for 2 år 

Benny Bjerregaard er valgt for 2 år 

Martin Pedersen for 2 år 

Henrik Mathorne 1. suppl. 

Liselotte Knagaard  2. suppl. 

07. Valg af revisor og suppl 

Freja Laustsen for 2 år 

08. EVT 

- Jens fra bestyrelsen gav udtryk for at placering af en kommende sauna / vinterbadeklub fylder 
meget i bestyrelsen, og at det hele tiden er i spil ved drøftelser med Århus Kommune og 
kystdirektoratet. 

 

 

 

 

Benny Bjerregaard   Vagn N. Christensen 

Referent     Dirigent 


