
Generalforsamling i Nordhavn Vinterbaderklub 

Torsdag d. 27. september 2018 

Referat: 

 

Velkomst ved næstformand Martin Ringgaard 

Jeppe Kerckhoffs blev valgt som referent 

Kenneth Høj og Geert Cederkvist blev valgt som stemmetællere 

Til dirigent blev Morten Erichsen valgt. Morten gav ordet til formanden. 

 

Formanden præsenterede bestyrelsen 

 

Mette Cederkvist (formand) 

Martin Ringgaard (næstformand) 

Jeppe Kerckhoffs (kommunikationsansvarlig) 

Ole Henning Sørensen (eventsansvarlig) 

Eva Thoft (kasser) 

 

Formandens beretning 

Formanden aflagde sin mundtlige beretning og henviste i den forbindelse til den skriftlige beretning.  

I tillæg til beretningen berettede formanden også kort om det kommende aktivitetshus. 

 

Spørgsmål til beretningen: 

Hvor skal det flydende foreningshus placeres og hvilke foreninger skal kunne bruge det?  

Svaret er, at der forhandles mellem foreningerne, By og Havn og Københavns Kommune om, hvordan det 

skal driftes.  

Bliver der adgang med nøgle til saunaen.  

Ja det bliver der og det bliver kun foreningerne, som kan anvende det.  

 

Dirigenten bad om at yderligere spørgsmål blev udskudt til punktet eventuelt. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Regnskab 

 

Eva Thoft redegjorde for regnskabet for 2017 og 2018. Regnskabet balancerer fornuftigt i forhold til 

budgetterne. Resultatet er et lille overskud. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Indkomne forslag 

 

Martin Ringgaard motiverede forslag om vedtægtsændringer, som skyldes, at vi startede foreningen op 

med standardvedtægter og nu har brug for at få dem justeret. Det vil fx muliggøre, at børn af medlemmer 



kan opnå indmeldelse. 

 

Dirigent oplyste, at der skal stemmes om det samlede indsendte forslag, som ikke kan justeres. 

Ændringsforslag må stilles senere. 

 

Generalforsamlingen ønskede at vide mere om ændringsforslaget. 

 

Martin Ringgaard redegjorde for ændringerne og læste op fra de foreslåede nye vedtægter. Det fremgår, at 

en række ændringer har rent praktisk karakter fx opkrævningstidspunkt, men særligt formålsbestemmelsen 

blev læst op og præciseret. 

 

Spørgsmål: 

Er det rimeligt at medlemmers børn kan meldes ind før andre på venteliste, når de fylder 18. Det var der 

delte meninger om. Bekymringen gik bl.a. på, om der bliver for meget pres på medlemsantallet. Bestyrelsen 

svarede bl.a. at motivationen for forslaget dels er at fremme en større aldersspredning i klubben, dels at 

give børn som har vinterbadet med familien muligheden for at blive medlemmer så de kan fortsætte 

vinterbadning når de som 18-årige ikke kan komme i klubben længere som medfølgende børn.  

 

Hvad menes med lokal forankring. Svaret er at der foreslås, at 3 medlemmer af bestyrelsen skal bo i 

postnummer 2150. 

 

Hvorfor flytning af generalforsamlingen fra efterår til forår. Martin Ringgaard fortalte, at ønsket har været 

at afholde generalforsamlingen i slutningen af sæsonen, hvor erfaringer mv er frisk i erindringen. 

 

Er 3 månedersreglen i forhold til vedtægtsændringerne overholdt? De eksisterende vedtægter tilsiger, at 

ændringerne skal være bestyrelsen i hænde 3 måneder forud for generalforsamlingen. Martin Ringgaard 

bekræftede, at reglen er overholdt. 

 

Afstemningen afvikles herefter som skriftlig afstemning. 

 

Resultat: 

40 ja stemmer 

4 nej stemmer 

 

Forslaget er herefter vedtaget 

 

Budget og kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fastholdes på 50 kroner pr. år. Forslaget skyldes, at vi endnu ikke har 

driftsudgifter til sauna mv. Der spørges til forholdet mellem ventelistegebyr. Der betales én gang for at stå 

på ventelisten. Ved opnået medlemskab modregnes beløbet. Meddeles det, at man ikke ønsker at stå på 

ventelisten, så kan beløbet indtægtsføres. 

 

Ole Henning Sørensen redegjorde for, at vi ønsker at benytte 30.000 kroner til fortsat afvikling af 

saunaevents. Foreslået løsning er fortsat samarbejde Mobiba – som nu har gasfyret sauna, som ikke 



generer naboerne.  

 

Generalforsamlingen godkendte herefter budget og kontingent. 

 

Eva Thoft fremlagde herefter estimat på budget for 2020. Her er forudsat et kontingent på 700 kroner om 

året. Dette vil i givet fald blive lagt op til beslutning på næste års GF. Nordhavn IF foreslog, at man kalder 

posten andel af drift af foreningshus. Der er usikkerheder omkring udgifter og fordelingsnøgler imellem 

foreningerne. Nordhavn IF oplyser, at der vil blive etableret en fælles forening, som skal drifte i fællesskab 

for foreningerne. Dette afklares i arbejdsgruppen. Bestyrelsen oplyser senere om, hvordan det vil blive 

driftet. 

 

Valg til bestyrelsen  

 

Mette Cederkvist genopstiller - Mette blev valgt 

Næstformand Martin Ringgaard genopstiller – Martin blev valgt 

Tre bestyrelsesmedlemmer genopstiller – Jeppe, Ole og Eva blev genvalgt. 

 

Til revisor blev Kenneth Høj foreslået – Kenneth er valgt. 

 

Eventuelt 

 

Der blev opfordret til at udarbejde en klar politik for gæster i faciliteterne. 

 

Ole Henning Sørensen fortalte, at vi i forbindelse med kulturhavn havde planer om at købe en stor mængde 

is, men arrangementet blev aflyst på grund af den dårlige vandkvalitet. 

 

Spørgsmål om højden på foreningshuset. Svaret var, at det bliver en etage højt. 

 

Spørgsmål om medlemsantal og størrelse på faciliteterne. Der er ikke foretaget grundige analyser, men set 

lidt på, hvad der findes af erfaringer fra Vinterbadeklubben i Svanemøllen, hvor der er et medlemstal på 

over 2000 med en sauna på omkring 30 kvadratmeter. Vi forventer at få en sauna på 16 m2. 

 

Et medlem fortalte, at der i andre foreninger, på trods af mange medlemmer sjældent er 

kapacitetsproblemer. 

 

Der blev oplyst lidt om sidste nyt vedrørende vandforureningen. By og Havn skriver de leder efter ’en nål i 

en høstak’. By og Havn har på facebooksiden ’Nordhavnen’ nu oplyst, at der ikke er tale om kloakvand, men 

køkkenvand. Endvidere har målingerne vist forurenet vand i brøndene, men ikke i selve bassinet. Men man 

vil være på den sikre side. Det tyder altså på, at vandet ikke er voldsomt forurenet, men at myndigheden 

ikke kan frigive zonen før man er helt sikker på at alt er væk. Et andet medlem oplyser, at det typisk er 

skurvogne, som har været forkert tilsluttet. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden på GF og næstformanden overleverede specialøl til dirigenten og 

Geert Cederkvist, som har konstrueret vores hjemmeside. 

Referent: Jeppe Kerckhoffs 


