
NorVin – Generalforsamling 

Dato: 29.09.2020 

Sted: Nordhavn Big Bio, Nordhavn 

 

Der var 29 medlemmer tilstede i salen til generalforsamlingen. De 29 medlemmer havde 

sammenlagt 36 stemmer pga. medbragte fuldmagter. 

Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen yderligere modtaget 89 fuldmagter. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.2020 til 

30.09.2021 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af revisorer 

10. Eventuelt 

 

1. Valg af stemmetæller 

Der vælges 2 af 29 deltagende medlemmer som stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

 

Peder Nedergaard, formand for Nordhavn IF, vælges som dirigent. Peder konstaterer, at 

generalforsamlingen, i henhold til vedtægterne, ikke er indkaldt lovligt. Dette skyldes 

udskydelse på grund af COVID-19. Derfor bedes generalforsamlingen om at godkende 

generalforsamlingen. 

 

Forsamlingen godkender enstemmigt generalforsamlingen. 

 

3. Formandens beretning. 

Formandens beretning var udsendt på forhånd.  

Spørgsmål og svar fra formanden:  

Ønsker medlemmer at kontakte bestyrelsen direkte kan dette ske direkte til det enkelte 

bestyrelsesmedlem via e-mail (se kontaktinformationer på NorVin’s hjemmeside). Spørgsmål 

relateret til medlemsadministration, venteliste, betaling, armbånd etc. skal ske til den  

generelle mail: admin@nordhavnvinterbaderklub.dk. 

mailto:admin@nordhavnvinterbaderklub.dk


Bestyrelsen besvarer eller kommunikerer ikke som bestyrelsesmedlemmer igennem 

Facebook. 

 Der er d.d. 3.000 brugere af foreningshuset. Dette inklusive medlemmer i 5 foreninger. 

I dag er det Københavns kommune, der har ansvaret for foreningshusets og platformen. 

NorVin kan derfor ikke gennemføre tilkøb af udstyr - f.eks. ny trappe - uden det er afstemt 

med Nordhavn IF og godkendt af Københavns kommune. 

COVID-19 begrænsninger og restriktioner: 

 Saunaen åbner torsdag 01.10.20. med flg. begrænsninger:  

› Saunaens kapacitet er på MAX. 6 personer i maksimalt 30 min ad gangen pr. bruger. 

Sprit vil være at finde udenfor saunaen. 

› Omklædningsrummene har en kapacitet på MAX. 7 personer 

› Fælleslokalet har en kapacitet på MAX. 10 personer ved aktivitet og max 20 

personer, hvis man sidder ned. 

Gus i saunaen er indtil videre forbudt. 

Grundet kapacitetsbegrænsningerne som følge af COVID-19 restriktioner, vil der blive 

indført begrænsninger for børn i løbet af efteråret.  

Generelt vil aktiviteter afholdt i foreningsregi være påvirket af COID-19 begrænsninger. Det 

kan bl.a. medføre, at aktiviteter vil blive afholdt i mindre grupper frem for det planlagte, 

men gerne med flere gentagelser.  

 

Det blev stillet følgende forslag til formanden under formandens beretning:  

Har de forskellige foreninger forskellige klubinteresser og har foreninger lige adgang til 

foreningshuset? 

Ja der er forskellige foreningsinteresser. NorVin er vinteraktiv, de øvrige foreninger er 

sommeraktive. Alle foreninger har lige adgang til saunaen og øvrige faciliteter. 

Hvordan har medlemmer fra de forskellige foreninger så adgang til faciliteterne?  

NorVin har valgt et rødt armbånd for medlemmer, som kun ønsker adgang til omklædning 

samt foreningslokalet. Derimod bruger bl.a. tri-klubben en mobilapp som adgang til 

faciliteterne.  

 

 Kommer der nye foreninger? 

Det forventes i 2020-21 at 1-2 nye foreninger melder sig ind under paraplyen Nordhavn IF.  

 

 Hvordan administreres adgang til sauna under COVID-19 restriktioner 

Der eksisterer i dag ikke nogen teknisk løsning til pladsbookning af saunaen. 



Der arbejdes pt. på en analog bookingtavle, som viser den aktuelle brug af saunaen. Der 

opfordres fra bestyrelsens side til gensidig tålmodighed - og at medlemmer ikke opsøger 

saunaen i spidsbelastningsperioder- f.eks. mellem kl. 16 og 18 i hverdagstimerne.  

 

 Hvem har ansvaret for porten? 

Det er Københavns Kommune, som har ansvaret og beslutter, hvornår porten skal være 

åben og lukket.  

Fra den 01.10.20 vil porten være lukket, og det kræver medlemskab for at komme ind bag 

porten. 

 

 Hvem sætter retningslinjerne for faciliteterne? 

Det er Nordhavn IF, som har det overordnet ansvar for retningslinjerne ift. COVID-19 

restriktioner. Det er ikke den enkelte forening, som bestemmer retningslinjerne. 

 Retningslinjer for saunaen indbefatter: 

- Der må sidde 3 personer på øverste bænkerække.  

- Der må sidde 1 person på nedre bænkerække. 

- Der må sidde 2 personer på bænken ved vinduet. 

Nordhavn IF kender p.t. ikke brugsmønstret for saunaen og kender derfor ej heller til 

saunabehovet blandt medlemmer. Når brugsmønstret kendes, sandsynligvis efter 1-2 

måneder, vil Nordhavn IF forsøge at komme med initiativer, så medlemmerne får mest ud 

saunaen. 

NorVin sparrer i øjeblikket med øvrige Københavnske vinterbaderforeninger ift. at 

imødekomme restriktionerne. Der er ingen vinterbaderforeninger p.t. som har introduceret 

bookingsystemer. 

 

Hygiejne og rengøring? 

Saunaen vil blive rengjort grundigt 3 gange om ugen. Disse dybdegående rengøringer vil 

foregå udenfor åbningstiden og vil derved ikke påvirke den daglige drift og kapacitet. 

Rengøring af bl.a. overflader vil forekomme dagligt i dagstimerne. 

 

 Formandens beretning inklusive svar på spørgsmål blev taget til efterretning. 

 

4. Regnskabsaflægning 

Regnskab 2019 var udsendt på forhånd. 

Spørgsmål til regnskabsaflægning. 

Hvad består kontingent Nordhavn IF aktivitetshus af? 



Det er Nordhavn IF, som har den overordnede driftsaftale med Københavns kommune. 

Nordhavn IF er, som beskrevet i beretningen, en paraplyorganisation. Det er Nordhavn IF, 

som fastsætter kontingent for de enkelte foreninger for brugen af faciliteterne. 

Regnskabsafstemning 

Regnskabet 2019 blev enstemmigt godkendt 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag 1 Forslagsstiller ikke tilstede. Forslaget er etablering af endnu en trappe med 

platform 

NorVin ’s bestyrelse støtter op om forslaget. Der er dog ingen garanti for at det kan 

realiseres, da det er Københavns Kommune, som er ejendomsindehaver og skal derfor 

godkende projektet.  

Forslaget kan ikke besluttes på generalforsamlingen, da NorVin ikke har mandat til at 

godkende projektet, men bestyrelsen vil arbejde hen imod en realisering af forslaget.  

Generalforsamlingen anerkender bestyrelsens kommentar. 

 

Forslag 2 

Der er stillet forslag om at købe termometer til måling af vandets temperatur. 

Driftsudvalget under Nordhavn IF arbejder på en langsigtet løsning. 

Generalforsamlingen anerkender bestyrelsens kommentar 

 

6. Godkendelse af budget 

 

Herunder fastsættelse af kontingent for perioden 01.10.20 til 30.09.21. 

Budget 2021 samt forslag til kontingent var udsendt inden mødet. 

 

Kommentar fra salen: 

Revisorposten på DKK 25.000 er højt sat. Det anbefales at sænke denne post.  

Der er bred opbakning fra generalforsamlingen om at om at hæve posten Bestyrelsesmøde 

yderligere - fra DKK 10.000 til ikke nærmere defineret beløb. 

 

Hvordan forvaltes egenkapitalen? 

Det er ikke NorVin’s formål eller målsætning at have stor egenkapital. Der stilles også 

spørgsmål til, om egenkapitalen kan bruges til at investere i aktiver, f.eks. ekstra sauna mv. 



 

Bank 

Det drøftes, på baggrund af en kommentar fra salen, om man af etiske årsager skulle 

overveje at skifte væk fra Danske Bank. Der følger en kort debat – blandt andet omkring 

omkostninger i forskellige banker og fordelene i vores nuværende bankløsning. 

 

Budgettet samt kontingent for kommende sæson godkendes enstemmigt. 

 

7. Valg af formand 

Mette Cederkvist genopstiller som formand.  

 

Der er ikke andre kandidater. 

Mette Cederkvist vælges som formand. 

 

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Eva Thoft og Jeppe Kerckhoffs står på valg og genopstiller.  

Der er ingen andre bestyrelseskandidater.  

 

Eva Thoft og Jeppe Kerckhoffs vælges. 

 

Den nuværende næstformand, Martin Ringgaard forlader posten før tid. Bestyrelsen peger 

på Tim Ole Simonsen som erstatning af Martin Ringgaard.  

 

Der er ikke andre kandidater.  

Tim Ole Simonsen vælges for ét år.  

Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde 

 

9. Revisor 

Kenneth Høj genvælges som kritisk revisor 

 

10.  Eventuelt 

Betaling af kontingent 

Kontingent kan kun betales igennem medlemssystemet. NorVin modtager ikke andre 

betalingsformer. 



 

Saunagus 

Stenene i saunaen kan ikke tåle vand, dvs. stenene kan ikke tåle voldsomme temperaturskift. 

Hældes der vand på saunaen vil stenene smuldre og ødelægge saunaen på sigt. 

Vand på saunaen er derfor forbudt. 

 

Ordensregler for omklædningsrummene. 

Ordensreglementet for omklædningen hører under fælleslokalet. 

 

Afskærmning i omklædningsrummet og isolering af forrummet ind til saunaen. 

Der arbejdes i skrivende stund med arkitekterne på, hvordan der kan skabes læ og 

afskærmning i kvinderne og mændenes omklædningsrum. 

Der arbejdes også på en isoleringsløsning af forrummet - for at minimere varmespild. 

 

Hvor mange medlemmer under Nordhavn IF har adgang til saunafaciliteterne? 

NorVin bibeholder adgang til sauna på 2000 medlemmer. I øjeblikket har 2300 medlemmer 

under Nordhavn IF adgang til saunaen. Det vurderes, at saunaens kapacitet kan udvides til 

2500. 

 

Formanden sluttede af med at takke Martin Ringgaard for hans store arbejde og 

engagement lige fra opstart/etablering af foreningen, over opstart af det flydende 

aktivitetshus samt endelig hans altid vilde ideer og initiativer. Stor tak for 4 år i bestyrelsen.  

Også en tak til dirigenten for at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.  

 

 

 

 

Godkendt d. 29.10.2020 

 

Dirigent      Formand 

        

Peder Nedergaard     Mette Cederkvist 


