Referat fra generalforsamling i Vinterbad Bryggen d. 24. april
2013
Punkt 1: Ordstyrer: Einar. Referent: Sigrid
Punkt 2: Formandens Beretning
Formanden ridsede foreningens historik op, og fortalte lidt om, hvor langt vi er. Vi har nu to
saunavogne og adgang til Havnebadet. Hun ridsede også foreningens vision op. Vinterbad
Bryggen ønsker at skabe et vinterbad, der er anderledes end de andre vinterbadeforeninger.
Vi vil gerne lave et vinterbad for alle. Holde fast i det legende aspekt, hvor vi laver events og
sjove oplevelser for medlemmerne. Pionerånd og bæredygtighed.
Vi ønsker mere ‐ nemlig et Havnebad, der inviterer til helårsbadning. Vi har lavet et løbende
politisk arbejde, fået lavet skitser fra Bjarke Ingels Group og er gået til et utal af møder med
forvaltningen.
Bestyrelsen fortalte om året der gik og de mange events, som vi har skabt . Store Badedag,
Kulturnat, fødselsdag, Bryggens Virkelighed, Juhuu, vi har fået nøgler, nytårshop, Fastelavn,
Operation Badning og Ren Brygge, uddannelse af gusmestre.
Alt i alt et fantastisk år, hvor vi har haft rigtig meget at se til.
Punkt 3: Godkendelse af foreningens regnskab
Kasséren fremlagde foreningens regnskab.
Punkt 4: Godkendelse af foreningens budget
Budgettet blev godkendt.
Punkt 5: Kontingentets størrelse
Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet til 350 kr. pr. sæson. Forslaget blev vedtaget.
Det blev vedtaget, at man kan melde sig ind efter 1. januar til 200 kroner. Det gælder
selvfølgelig kun nye medlemmer.
Punkt 6: Ændringer til vedtægterne
Ændringsforslag fra bestyrelsen:
Kontingentets størrelse og deling af vinterbadesæson:

Tilføjelse til §5.4 Medlemmernes rettigheder og pligter: “4. Medlemmerne skal betale
kontingent og indmeldelsesgebyr, således som nærmere besluttet på
generalforsamlingen.” Der ønskes tilføjet: ”Nye medlemmer betaler fuldt kontingent for hele
sæsonen (15. september til 15.maj) eller et nedsat kontingent for forårssæsonen, hvis de
melder sig ind fra 1. januar til 15. maj. Det er ikke muligt kun at indbetale for efteråret.
Eksisterende medlemmer kan ikke springe en halv sæson over. Er der ikke betalt
årskontingent inden 15. September er medlemmet udmeldt. Hvis medlemmet efterfølgende
ønsker at blive gentoptaget, betales indmeldelsesgebyr igen.”
Eksklusion af bestyrelsesmedlem:
Tilføjelse til §11. om bestyrelsen. Der tilføjes stk. 13:
"2/3 af bestyrelsen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, hvis medlemmet gentagne gange
ubegrundet udebliver fra bestyrelsens arbejde eller såfremt medlemmet har en skadelig
virkning for foreningens virke eller bestyrelsens arbejde. Forslag til eksklusion skal være
stillet i dagsorden sendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 3 dage før
bestyrelsesmøde."
Nuværende §9 stk 7 og 8 Generalforsamling. ”
7. ”Hvert medlem har én stemme. Medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens
indkaldelse er restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen, er dog ikke
stemmeberettigede. ”
8. ”Et medlem kan give fuldmagt til andet medlem af foreningen. Der kan stemmes ved
skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.”
Ændres til:
7. ”Hvert betalende medlem har én stemme. Medlemmer, der på tidspunktet for
generalforsamlingens indkaldelse er restance med kontingent eller andre ydelser til
foreningen, er dog ikke stemmeberettigede.”
8. ”Et betalende medlem kan give fuldmagt til andet betalende medlem af foreningen. Der kan
stemmes ved skriftlige fuldmagter, idet et medlem højst kan have 2 fuldmagter.”
Ændringsforslag fra medlem Lasse Hønge Flarup:

Nuværende: §9, stk. 4:
"Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og oplysning om tid og sted for generalforsamlingen."
Ændres til:
"Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og oplysning om tid og sted for generalforsamlingen,
samt årsregnskab og budget"
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Kontingentets størrelse

7.

Valg til bestyrelsen.

8.

Evt.

Alle vedtægtsændringer blev vedtaget
Punkt 7. Engagement og bestyrelsesarbejde
Der blev redegjort for, hvilket engagement og arbejde, der skal ydes i bestyrelsen.
Punkt 8. Valg til bestyrelsen og af revisor
Sigrid Rasmussen og Julie Abitz genopstiller og blev valgt ind sammen med Eivin Rune
Hansen, Josef Nathan og Jette Børresen, der er nye i bestyrelsen. Lillian Mikkelsen blev valgt
som suppleant
Dorthe Bagger fortsætter som revisor
Punkt 9: Evt.
Vi skal opfordre folk mere konkret og hyppigt til, hvordan de kan hjælpe og deltage. Er der
nogen der vil hjælpe med rengøring af saunaer eller være med til at stå for nogle praktiske
opgaver i forbindelse med vores mange events er de meget velkomne til at kontakte os på
vinterbadbryggen@gmail.com

