Generalforsamling 2017, Nordhavn Vinterbaderklub

28/9-2017

Antal deltagere: 19
1. Stemmetæller: Peder Nedergaard
2. Dirigent: Gert Cederkvist; Referent: Ole H. Sørensen
3. Formandens beretning v. Mette Cederkvist
Beretningen foreligger skriftligt – se bilag.
Vandkvalitet: I tillæg til beretningen fortæller Ole, at selv om By&Havn har sørget for at en
forkert tilslutning af en kloakledning er blevet repareret, så er vandkvaliteten stadig ikke
blev tilstrækkelig god. Der er stadig et meget forhøjet antal coli-bakterier, på trods af at
systemet er blevet spulet flere gange. Det har vist sig, at der er meget byggeaffald i kloak
og regnvandssystem, hvilket besværliggør rensning og identifikation af yderligere
problemer. Der er tilsyneladende mistanke om, at der er en fejltilslutning mere.
Anette: Kan man regne med at By&Havn supplerer beløbet til sauna op til de nødvendige 6
mio? Mette: De har været positive og vil indkalde til møde, så det regner vi med.
Spørgsmål: Mark: Måler man løbende vandkvaliteten i Nordbasinet – der kan jo ske flere
fejl, så længe der bygges. Ole: De skriver, at de måler, når By&Havn har foretaget
ændringer.
Ole foreslår at vinterbaderforeningen melder tilbage til Københavns Kommune, at det vil
være en god idé at måle vandkvaliteten løbende, så længe der bygges i området.
Offentlig financiering: Der kan være begrænsninger i forhold til at oprette en venteliste –
det er der på Helgoland. Det er der imidlertid tvivl om også vil gælde, når driften
financieres af medlemmer. Det fremhæves også, at det kan være et dårligt signal at
reservere pladser til folk i Nordhavn – især hvis saunaen bliver offentlig financeret. Det bør
bestyrelsen tage stilling til.
Erfaringer fra Århus: Man skal passe på størrelsen – det gør noget ved klubmiljøet, når det
bliver meget populært.
Peder: Lidt ude i fremtiden er der 25-30.000 beboere i Nordhavn. Man er i By&Havn klar
over, at der skal være fokus på faciliteter. Måske skal der være flere vinterbaderklubber og
faciliteter andre steder i området. Det er lykkeligt, at det kan lykkes at lave samarbejde om
financiering mellem kommunen og By&Havn om sådanne aktiviteter – det er første gang.
Beretningen godkendes med disse bemærkninger.
4. Regnskabsaflæggelse

Se bilag. Der er ingen aktiviteter i 2016. Regnskabet er 0. Regnskabet godkendes.
5. Behandling af indkomne forslag (8 dage før GF)
Der er ingen indkomne forslag.
6. Fastlæggelse af kontingent
Se bilag. Budget fremlæsses baseret på budget på kr. 50 per år.
- Sæt evt. kontingent op til kr. 100 Det er et fællesskab.
- De 50 kr. er et symbolsk beløb for at få flest mulige medlemmer
- Man kan også have differentierede beløb ift. bad/sauna – men badezonen er åben. Det
kunne også overveje om man skal betale for specifikke events.
Det afstemmes om hvorvidt kontingentet skal være kr. 50 eller kr. 100 ved håndsoprettelse
50Kr : 17; 100 kr : 1. Kontingent fastholdes således på kr. 50.
7. Godkendelse af budget
Se bilag.
Forslag/kommentarer:
- Afsæt større beløb til teknisk assistance
- Regn med flere medlemmer
- Skal der laves reklame for medlemskabet? Det er for vanskeligt at finde hjemmesiden.
Vi skulle måske sætte et beløb af til annonce.
Budgettet godkendes med den ændring, at der afsættes kr. 4.000 til eventuel teknisk
assistance.
8. Valg af Formand (Mette Cederkvist er villig til genvalg)
Mette Cederkvist vælges
9. Valg af Næstformand (Martin Ringgaard er villig til genvalg)
Martin Ringgaard vælges
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Kerckhoffs er villig til genvalg
Henriette Kristensen og Thomas Børve stiller ikke op til genvalg.
Nuværende bestyrelsessuppleanter Eva Thoft og Ole Sørensen stiller op til bestyrelsen.
Følgende vælges
- Jeppe Kerckhoffs
- Eva Thoft
- Ole Sørensen
Der skal kigges på vedtægterne, således at der i fremtiden kan vælges suppleanter til
bestyrelsen.
11. Valg af revisor
Marianne Vinfeldt-Hansen vælges

12. Eventuelt.
Anders:
Foreslår at NorVin ændres til Nordhavn Vinterbaderklub.
Bestyrelsen: Vi vil arbejde med navnet fremadrettet.
Karin: Er der nogen der bader tidligere? 2 bader pt. kl. 6.
Gert: Kan nu komme på plads, når det er ”lovligt”.
Ingrid: Nogen vil måske bade kl. 8.
Saunateltevent: Hver søndag 9-12 fra 22/10 indtil 31/12, på nær 24/12. Hvis vandet bliver
rent nok ellers udsættes events og løber ind i det nye år.
Ingrid: Toilet? Der er toiletter for enden af bassinet. Tørkloset er åbent. Og et ved
konditaget, som kan bruges med nøglebrik.

