Referat fra Vinterbad Bryggens generalforsamling d. 6.10 2011
Introduktion samt valg af referent og dirigent
Initiativtageren til foreningen Peter Lysdal Jakobsen begyndte generalforsamlingen med en varm velkomst.
Der blev valgt en dirigent (Christian Hejlesen) og en referent (Sigrid Rasmussen) og derefter gik Peter i gang
med at præsentere historien og tankerne bag foreningen.
Foreningen opstod med ønsket om at få lov til at vinterbade på Islands Brygge og på baggrund af en undren
over, hvorfor der ikke er den slags faciliteter her på Bryggen.
Præsentation ved arkitekt Gunhild Witt
Arkitekt Gunhild Witt fortalte om arbejdet med at udvikle Islands Brygge Syd for Københavns Kommune.
Området omkring Nokken skal have et løft, og der er mulighed for at inkludere vinterbadning i det projekt.
Løftet skal bevare områdets Klondyke-ånd, men samtidig trække flere borgere til. Gunhild fortalte, at det
dog kræver særlige faciliteter, da havbunden er så forurenet, at man kun må bade, hvor der er tilpas dybt.
Et alternativ ville være at rense bunden op. Under alle omstændigheder ligger muligheden for at vinterbade
i det område ikke lige om hjørnet. Der blev talt om muligheden for at arbejde med to sideløbende
projekter: Faciliteter i/ved Havnebadet og et mere lokalt forankret projekt i Islands Brygge Syd.
Mange ytrede ønske om, at de gerne ville benytte havnebadet. Nogle mente sågar, at det vil være god
reklame for hele København overfor turister, der kan komme forbi og se en flok ”skøre” vinterbadere eller
endda prøve selv. Der blev talt om at stjernearkitekten Bjarke Ingels kunne tegne en eventuel sauna og
dermed færdiggøre sit eget værk – han er nemlig arkitekten bag Havnebadet.
Vedtægter
Vedtægerne blev gennemgået og vedtaget. Følgende tages dog til efterretning og skrives ind.
•

Vi blev enige om at ændre vedtægerne, så medlemmer kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning af
bestyrelsen, så vi undgår at man evt. skal trækkes med et besværligt medlem helt ind til næste
generalforsamling. Medlemmet kan få denne eksklusion prøvet på en generalforsamling.

Følgende forslag blev stillet, men blev ikke vedtaget:
•

Forslag om symbolsk kontingent. Forslaget blev ikke vedtaget, men vi talte om, at praksis kan
ændres, når vi får vinterbadefaciliteter og dermed driftsomkostninger.

•

Spørgsmål om foreningen skal have en adresse – evt. formandens.

•

Kommentar om, at medlemmer måske bør oplyse deres CPR-numre, hvis vi skal søge om støtte. Vi
blev enige om ikke at kræve det for nuværende.

•

Forslag om at ændre paragraf vedrørende opløsning af foreningen, så en eventuel opløsning kan
ske med stemmer fra 2/3 af de fremmødte og ikke af foreningens samlede antal medlemmer.

Valg af bestyrelse og suppleanter
Det blev understreget, at alle medlemmer til hver en tid er velkomne på bestyrelsesmøderne. Følgende
blev valgt til de forskellige tillidsposter:
Bestyrelse: Peter Lysdal Jakobsen (2 år), Didde Bjørslev Petersen (1 år), Julie Abitz (2 år) og Sigrid
Rasmussen (2 år) Jannick Claes Andersen (1 år) blev valgt.
Suppleanter: Anders Petersen, Hanna Leanderdal.
Revisor: Pernille Jagert.
Nedsættelse af udvalg
Jesper Hansen er kontaktmand I forhold til kommunen.
-

Visioner og fremtidsplan

Lars Lyng, Hanna Leanderdal, Jon Hogelius
-

Pr & Fundraising

Anders Petersen, Peter Lysdal, Eivind Hansen, Sigrid Rasmussen
-

Nøglerne Nu! (Gruppe der arbejder for at komme til at benytte Havnebadet året rundt ASAP)

Jesper Hansen, Didde Bjørslev Pedersen, Pia Blach Hansen.
-

Eventuelt

Bestyrelsen sørger for at melde Vinterbad Bryggen ind i paraplyorganisationen for vinterbadere i Danmark.

