Referat fra ordinær Generalforsamling 2019 for Nordhavn Vinterbaderklub, NorVin.
Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 23. maj 2019 kl. 19-21 i Øbrohuset, Århusgade 103, 2100
Østerbro
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling jf. vedtægterne:

1. Valg af stemmetællere
Kurt Jørgensen og Mette Møllerhøj blev valgt som stemmetællere.
2. Valg af dirigent
Geert Cederkvist blev valgt som dirigent og konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ved
starten af Generalforsamlingen var der 28 stemmer til stede plus modtagne fuldmagter på i alt 6 Dette tal
steg til 30 stemmer plus 6 fuldmagter inden der skulle stemmes første gang. Dirigenten præciserede, at der
til de senere afstemninger om vedtægtsændringer er behov for 2/3 flertal, såfremt forslagene om
vedtægtsændringer skal godkendes.
3. Formandens beretning
Mette Cederkvist gennemgik udvalgte punkter fra den skriftlige beretning, der er blevet udsendt sammen
med indkaldelsen.
Der var flere spørgsmål fra medlemmerne vedrørende det kommende flydende aktivitetshus, sauna m.m.
Mette fortalte, at Nordhavn IF (paraplyforeningen for foreninger i Nordhavn) afventer udbudsmateriale fra
Københavns Kommune og forventer at ville byde på driften af det flydende aktivitetshus. Når vi kender
udbudsbetingelserne, vil vi kunne få et overblik over den samlede økonomi og dermed hvad vi forventer at
komme til at betale for kunne bruge sauna m.m.
En enig generalforsamling tog formandens beretning til efterretning.
4. Regnskabsaflæggelse
Eva gennemgik kort det udsendte regnskab for 2018, der viser et overskud på 6.978 kr. Efter en kort
drøftelse godkendte generalforsamlingen enstemmigt regnskabet.
5. Behandling af indkomne forslag
Af det udsendte dagsordensmateriale fremgik følgende (markeret med kursiv):
:::
a. Vedtægtsændringer, forslag vedlagt. Få præciseringer og justeringer som bestyrelsen anbefaler
godkendes.
b. Forslag modtaget fra Anders Andersen:
1) Foreslår at der i vedtægterne indføres en klausul om at der kan afholdes gusarrangementer hver søndag
fra kl. 09.00 til 13.00. Dette betyder ikke at der SKAL holdes gus, men at medlemmer kan møde et
gusarrangement i dette tidsrum.

Begrundelse: Ved opstarten af foreningen har der om søndagen været afholdt gus med stor succes og
tilslutning. Denne tradition skal føres videre.
Bestyrelsen indstilling: Dette bør ikke være et vedtægtspunkt men fastsættes via foreningens aktivitets
program som godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et aktivitetsudvalg med
bestyrelsen aktivitetsansvarlige Ole Sørensen som formand.
Udvalget skal have in mente at det kommende flydende aktivitetshus er fælles for flere foreninger, hvorfor
NorVins aktiviteter skal indpasses med det kommende setup for adgang, brug og drift af huset. Deadline for
forslag til bestyrelsen d. 1.9.2019.
2) Foreslår at det besluttes at der ikke er noget krav til beklædning ved brug af sauna eller badning. Men der
tages normalt hensyn ved gang til/fra Sauna og vandet. Dog skal længere ophold udenfor sauna foregå
tildækket. Der skal benyttes et håndklæde til at sidde på i saunaen.
Begrundelse: Det giver klart den bedste oplevelse når badning i koldt vand og varm sauna kan foregå uden
tildækning. At brugerne skal sidde på et håndklæde forlænger bænkenes levetid.
Bestyrelsen indstilling: Der skal udarbejdes et forslag til ordensreglement for brug af sauna etc. herunder
beklædning. Bestyrelsen foreslår at der nedsættes et udvalg som udarbejder et forslag herfor. Bestyrelsen
kasserer Eva Toft vil være formand for dette udvalg.
Udvalget skal have in mente at det kommende flydende aktivitetshus er fælles for flere foreninger, hvorfor
NorVins forslag til ordensreglement skal indpasses med det kommende setup for adgang og brug af huset.
Deadline for forslag til bestyrelsen d. 1.9.2019.
:::
Formanden gennemgik de foreslåede vedtægtsændringer som herefter blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen drøftede derefter kort de to forslag fra Anders Andersen, herunder bestyrelsens
indstillinger og besluttede enstemmigt følgende:
Vedr. forslag 1, så forkastede Generalforsamlingen dette og støttede bestyrelsens indstilling om
nedsættelse af et aktivitetsudvalg. Kurt Jørgensen deltager gerne. Interesserede kan sende til mail til Ole
(aktivitet@nordhavnvinterbaderklub.dk).
Vedr. forslag 2, så forkastede Generalforsamlingen dette og støttede bestyrelsens indstilling om
nedsættelse af et udvalg, der arbejder med dette. Carsten Møllekilde og Sussi Anderberg deltager gerne.
Interesserede kan sende en mail til Eva (kasserer@nordhavnvinterbaderklub.dk)
6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Af det udsendte dagsordensmateriale fremgik følgende (markeret med kursiv):
:::
- Kontingent foreslås hævet fra 50 kr. til 100 kr. pr. år jf. budget
- Ventelistegebyr foreslås bibeholdt på 50 kr. men godskrives ikke første kontingentopkrævning når
medlemskab opnås.

:::
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet og den tilhørende kontingentstigning til 100 kr. pr.
medlem pr. år., samt det uændrede ventelistegebyr.
Dirigenten præciserede, at den manglende godskrivning af ventelistegebyret ved opnåelse af medlemskab
ikke gælder for dem, der p.t. står på venteliste, men kun for kommende ventelistemedlemmer.
7. Valg af formand (ikke på valg i 2019)
Ikke aktuelt i år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Af det udsendte dagsordensmateriale fremgik følgende (markeret med kursiv):
:::
- 2 medlemmer på valg i 2019, hhv. Martin Ringgaard, næstformand og Ole Sørensen, aktivitetsansvarlig.
Begge genopstiller.
::
Der var ikke andre kandidater, så Martin og Ole blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af revisorer
Af det udsendte dagsordensmateriale fremgik følgende (markeret med kursiv):
:::
- Kenneth Høj genopstiller
:::
Der var ikke andre kandidater, så Kenneth blev enstemmigt genvalgt.
10. Eventuelt
Ole Sørensen orienterede om at NorVin deltager i kulturhavnsfestivalen den 25. august 2019. Klubben har
fået bevilget 11.500 kr. fra Østerbropuljen og i den forbindelse inviterede Ole interesserede til at komme
med forslag til et nyt logo for NorVin. Fristen er ultimo juli/primo august 2019, så logoet kan komme med
på foreningens nye flag til kulturhavnsfestivalen.
Jette Bech ville gerne sige tak for en god velkomst som nyt medlem af klubben.
Flere ville gerne vide lidt mere om klubbens holdningen til badetøj ja/nej. Svaret var at nogle brugte
badetøj, andre ikke samt at dette vil blive behandlet af det nedsatte udvalg vedrørende regler i sauna etc.

Mette afsluttede herefter Generalsamlingen og takkede dirigenten for at sikre god ro og orden, samt alle
deltagerne for en god generalforsamling.

Peder Nedergaard, Nordhavn IF
Referat

