Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d.
4. maj 2012
1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara
Høgsberg som referent
2) Formandens beretning
Formanden Peter Lysdal Jakobsen gav en status over allerede afholdte og
kommende begivenheder. Overordnet har initiativgruppens (bestyrelsen inkl.
entusiastiske medlemmer) arbejde været fokuseret omkring awareness-og-PRarbejde for foreningen, kontakt med kommune, af fundraising, samt research i
andre vinterbadeklubber. her følger listen over arrangementer for 2011-2012, som
initiativgruppen står/stod bag eller hvor foreningen skal være aktiv:
6. oktober
Stiftende generalforsamling
20. november
Tag med på en iskold rejse - Vandkulturbåd i Ishøj, Svanemøllebugtens
Vinterbadelaug
10. december
Dopp i Ribban - Tur til Riborgsborg Kallbadhus
31. december
Nytårsbadning i hjertet af København (Det Danske Saunaselskab)
17. januar
Mad der varmer, Masterchef TV3
3. marts
Visionsdag Kulturhuset besøg fra Jomsborg
17. marts
Delegation til Koralbadet - Badekompagniet Sluseholmen
24. marts
Generalforsamling i VID - Vinterbadeforeninger i Danmark (minus Vinterbad
Bryggen)
13. april
Hop i Havnen til fordel for Brug en sjat mindre - Lynettefællesskabet
4. maj
Store Badedag
20. maj
Copenhagen Marathon
5-7. august

Kulturhavn
12. oktober
Kulturnatten

Uddybende kommentarer:
Særligt nytårsbadning fremhæves som et succesrigt event med høj deltagelse og
stor mediedækning.
Af vinterbadeklubber har især koralbadet/badekompagniet Sluseholmen været
inspirerende, da det er den første vinterbadeklub, der er placeret i havnebadet.
Formanden nævnte derefter en række vigtige samarbejdspartnere i det hidtidige og
videre arbejde med at få vinterbadefaciliteter i havnen i forlængelse af det allerede
eksisterende havnebad, som for nuværende kun er i brug om sommeren.
Formanden berettede om status på byggeplanerne, finansieringen og det videre
arbejde. Bestyrelsen har haft kontakt med en række interessenter,
samarbejdspartnere, politikere, medier, fonde og lokalmiljøet. (se bilag for liste over
samarbejdspartnere).
Status og forløb:
Bestyrelsen tog kontakt til arkitekten Bjarke Ingels, (som har tegnet det
eksisterende havnebad), for at høre om BIG (tegnestuen Bjarke Ingels Group) var
interesserede i at opgradere og udbygge havnebadet med faciliteter, der kan
rumme vinterbadning.
AVLU (Amager Vest Lokaludvalg) har valgt at støtte projektet med 100.000 kr.
Disse midler er afsat til skitse og forarbejde som udføres af BIG. Valget af denne
tegnestue bunder i, at Bjarke Ingels har udført havnebadet, samt at BIG er en
anerkendt og visionær tegnestue, der også kan bidrage yderligere til at give
byggeprojektet omtale og opbakning blandt københavnerne.
Dette sker med input fra relevante interessenter. Byggeriet tænkes som et
modulbyggeri dvs med mulighed for at udvide på sigt, eller bygge til, og indtil videre
er der en forventet udgiftsramme for det samlede byggeri på ca. 15 mio. kr.
16. maj evaluerer Kultur- og fritidsforvaltningen med badeompagniet Sluseholmen,
hvilket også danner udgangspunkt for en efterfølgende møde med Vinterbad
Bryggen.
23. August bliver etableringen af vinterbad på Bryggen fremlagt for kultur- og
fritidsudvalget. Udvalget har fokus på badning i havnen generelt, og der er
tilkendegivelser fra forvaltingen om at de også bakker op om muligheden for at
udbygge brugen af havnen til vinterperioden. Forvaltningen har udtalt, at "hvis
midlerne til opgradering af IB-badet afsættes i budget 2013 til oktober, er det sigtet,
at det udbyggede bad kan stå klar til brug til sommersæsonen 2013 (til
livredderpersonalet i Team Bade) og til vinterbadeforeningen efter
sommersæsonen 2013 (1. sept. og frem)".
Indtil et anlæg beregnet til helårsbadning er bygget, foreslår bestyrelsen, at
medlemmer får mulighed for at bruge det eksisterende anlæg i løbet af vinteren til

at bade i - naturligvis uden saunafaciliteter.
Bestyrelsen forestiller sig, at der i den forbindelse bliver mulighed for en evt.
ugentlig adgang fra oktober 2012 for medlemmer.
Kommunikationen til medlemmer og interessenter blev drøftet. Der er brug for at
udbygge webkommunikationen, da facebook lige nu er den primære
kommunikationsplatform, men hjemmesiden ønskes udbygget, da den er
tilgængelig for alle. Interesserede frivillige, webkyndige må gerne kontakte
bestyrelsen.
Bestyrelsen og de øvrige medlemmer af initiativgruppen præsenterede sig.
3) Forelæggelse af årsregnskab
Punktet falder ud, da der endnu ikke er indtægter. Bestyrelsen har indtil videre
afholdt alle udgifter til arrangementer privat.
4) Budget
Uddybende kommentarer til budgettet:
Der budgetteres med 5 arrangementer i sæsonen fra april 2012 – april 2013. Ved hvert
arrangement i Havnebadet skal der betales for 2 livreddere (for minimum 4 timer/gang)
2x800kr=1.600kr/gang dvs. 8.000kr i alt.
Derudover skal der betales et beløb for rengøring af Havnebadets bassiner (ydersiderne
skal rengøres af dykkere). Derudover ønsker bestyrelsen ved arrangementer opstilling af
Det Danske Saunaselskabs mobile sauna. Der skal betales transport og evt. leje for sauna
på ca. 2.500kr/gang dvs. ca. 12.500kr i alt. Der ønskes også servering af kaffe/the/suppe
mm. for ca. 500kr/gang Derfor budgetterer bestyrelsen med i alt 25.000kr til
arrangementer.

Indtægterne budgetteres til at være baseret på et kontingent på 250 kr. og et
anslået medlemstal på 400 personer.
Budgettet ser derfor sådan ud for sæsonen 2012-2013:
Udgifter:
Arrangementer:
25.000
PR (inkl. visitkort, bannere,
flyers, plakater, T-shirts m.m): 15.000
Ekskursioner:
10.000
Hjemmeside:
500
Uforudsete udgifter:
4.500
Samlede udgifter:
55.000

Indtægter:
Kontingent: 400x250kr

100.000

Forventet overskud:

45.000kr

Der var nogle forskellige kommentarer til budgettet, og i forlængelse af disse blev
budgettet justeret og derefter godkendt som nedenstående:

Udgifter:
Arrangementer:
25.000
PR
15.000
Ekskursioner
10.000
Hjemmeside og
medlemsdatabase 15.000
Forsikring
10.000
Uforudsete udgifter 25.000
Samlede budgetterede udgifter: 100.000
Indtægter:
Kontingent: 400x250kr
100.000
samlede budgetterede indtægter 100.000

5) Behandling af indkomne forslag
bestyrelsen præsenterede tre forslag til vedtægtsændringer.
a) Paragraf 3 stk 3:
bestyrelsen foreslår at Stk 3 fjernes på foranledning af Team Bade, da børn i
øjeblikket ikke må færdes i havneanlægget uden opsyn af livreddere. Der er
mulighed for at tage det op senere. Ændringen blev vedtaget ved stort flertal.
b) Paragraf 11 paragraf 2:
Ønsker ændring til "Bestyrelsen består af 6-10 bestyrelsesmedlemmer" denne
fleksibilitet ønskes af to grunde: dels fordi en reelt større gruppe end bestyrelsen
lægger frivillige kræfter i arbejdet for Vinterbad Bryggen, og at det i kontakten med
eksterne samarbejdspartnere er nemmere at kommunikere på vegne af foreningen,
når man også formelt set er med til at tegne foreningen som en del af bestyrelsen.
Dels ønsker bestyrelsen flere kræfter i arbejdet særligt i denne fase. Ændringen
blev vedtaget med stort flertal.
c) Paragraf 13, stk. 1:
Forslag: at foreningens regnskab går fra 1. April 31. Marts. Enstemmigt vedtaget.
6) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingent på 250 pr. medlem, som blev vedtaget under punkt
4 jvf. det godkendte budget. Hvis man betaler kontingent inden d. 15. Juni 2012
sikrer man sig en plads og slipper for indmeldelsesgebyr, der kommer senere.
Størrelsen af indmeldelsesgebyret blev diskuteret. Bestyrelsen foreslog et
indmeldelsesgebyr på 150 kr., men efter nogle drøftelser blev det vedtaget at sætte
det op til 300 kr. bl.a. for at motivere "passive" medlemmer til aktivt at melde sig ind
i foreningen nu.
Desuden blev den øvre grænse for medlemstallet diskuteret, idet der forventes stor
tilgang af medlemmer til efteråret når planerne og arkitektskitserne tager form.

7) Valg til bestyrelsen
I forlængelse af vedtægtsændringen under punkt 5 skal der vælges 3-7
bestyrelsesposter samt 2 suppleanter. 7 af de fremmødte valgte at stille op til
posterne herunder 1 på genvalg, Jannick Claes Andersen. Alle 7 opstillede blev
valgt ved flertal. De valgte til bestyrelsen er:
Einar Fogh: bor på bryggen, er aktiv i forskellige foreninger og glæder sig til
arbejdet.
Carsten Wiuf: er flyttet hertil fra Århus og vil gerne bidrage i Vinterbad Bryggen.
Jon Frej Siegstad: er lærer på Islands brygge og vil gerne udbrede vinterbadning til
børn.
Nina Bruun: har allerede været en del af initiativgruppen og er aktiv i foreningens
arbejde.
Sofia Denoux Maahr Hansen: er revisor og kan forestille sig at bidrage i foreningen
som kasserer.
Anders Bo Petersen: har allerede bidraget i initiativgruppen og synes stadig det er
et fantastisk projekt.
Jannick Claes Andersen: har været med fra starten og arbejder bl.a. med den
praktiske del af arrangementerne.
Der blev desuden valgt to suppleanter: Hanna Liv Leanderdal og Simon Kollff.
8) Valg af intern revisor
Dorte Bagger blev valgt som intern revisor. Valg til revisorsuppleant: Randi
Petersen blev valgt.
9) Evt.
Peter glæder sig over de nye bestyrelsesmedlemmer, ligesom der var udbredt
begejstring for det hidtige arbejde og engagement initiativgruppen har ydet.
Referent: Jara Høgsberg
København, søndag d. 6. maj 2012.
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Bjarke Ingels, David Zahle - BIG
Realdania
Lokale- og anlægsfonden
Amager Vest Lokaludvalg - AVLU
Islands Brygges Lokalråd
Kulturhuset Islands Brygge
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Team Bade
Wonderful Copenhagen
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By & Havn
(Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign)
Borgerrepræsentationen
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Samtlige vinterbadeforeninger i Danmark
Jomsborg i Århus
Ålborg
Ishøj
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Det Kolde Gys
Badekompagniet Sluseholmen
Det Danske Saunaselskab
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Bryggebladet
Ørestad Avis
Politiken
Ekstra Bladet
Berlingske
TV-Avisen
Radioavisen
TV3
Modkraft
Fitliving

·

