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Generalforsamling I BigBio 30.05.2022  
 

Referat 
 

Generalforsamlingen blev indledt med en velkomst ved formand Mette Cederkvist. Herefter 

generalforsamling i henhold til den udsendte agenda. 

 

1. Valg af stemmetællere 

 

Til stemmetællere blev valgt: 

 

-Lars Danielsen 

-Vibeke Lund 

 

Antal stemmeberettigede og fuldmagter:  

 

-30 stemmesedler 

-11 fuldmagter + 3 vedrørende specifikt forslag 

 

 

2. Valg af dirigent 

 

Peder Nedergaard, Nordhavn IF blev valgt til dirigent 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig, da alle formalia er overholdt. 

 

3. Formandens beretning  

 

Formanden afgav mundtlig årsberetning. 

Skriftlig beretning er fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

I forlængelse af beretningen blev der også fortalt om, at vi i alt er syv foreninger, som bruger 

foreningshuset. Derfor er det vigtigt at have forståelse for, at vi alle skal deles om det og få det til at 

fungere i fællesskab. Vær opmærksom på, at der er forskellige nøglesystemer, men at alle i 

saunaen skal bære hvide armbånd. Der blev også redegjort for, at udendørsområdet i 

sommerhalvåret er åbent for offentligheden i dagtimerne. Området er kun lukket hen over 

vinterhalvåret. 



 

Tak til Nordhavn IF, By og Havn og Københavns Kommune for støtte. 

 

Beretning enstemmigt vedtaget. 

 

 

4. Regnskabsaflæggelse  

 

Kasserer Ole Henning Sørensen fremlagde regnskab. 

 

Regnskab 2021: 

 

Regnskab er fremsendt som bilag til indkaldelsen. 

 

Der blev redegjort for uregelmæssige forhold omkring Covid19, nedslag i kontingent til Nordhavn IF 

mv., ubrugte midler til IT og aktiviteter. Dette har ført til et overskud, som ligger langt fra det 

forventede underskud. Der redegøres også for, at vi både har intern kritisk revisor og ekstern 

revisor. 

 

Lone Frank spørger til, hvorfor man ikke kan flytte regnskabsåret, så det følger sæsonen og ikke 

kalenderåret. Bestyrelsen svarer, at det har været under overvejelse, men ikke nødvendigvis bliver 

nemmere, da vi eksempelvis er knyttet op på Nordhavn IF, hvis kontingentopkrævning følger 

kalenderåret. 

 

Lis Lyngbjerg gør opmærksom på, at bestyrelsen skal sørge for at bruge nogle penge, som tak for 

indsatsen. 

 

Regnskabet blev godkendt.    

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

Indkommet forslag blev præsenteret. Man foreslår, at personer, som ikke er aktive overgår til en 

passiv/pause liste, hvilket kunne give flere fra ventelisten mulighed for at komme ind. Forslag 

fremsendt som bilag.  

 

Bestyrelsen bemærker, at muligheden for at blive passiv og rykke tilbage allerede eksisterer som en 

frivillig mulighed.  

 

Debat: 



 

Lars Danielsen bemærker, at det giver mening, at man kan have en fleksibilitet. 

Lis Lyngbjerg bemærker, at det er problematisk at overvåge medlemmernes adfærd. I stedet 

opfordre til at informere grundigt om muligheden. 

 

Jesper Lehman bemærker, at det ville være fint for dem uden for listen, at man overvejer 

muligheden for at åbne for flere i tidsrum, hvor faciliteten ikke bruges. Dette er dog ikke muligt pt. 

det kræver bedre data, som vi ikke har på nuværende tidspunkt, hvor faciliteten har været lukket i 

længere tid. 

 

Lone Frank og Geert Cederkvist bemærker, at det må være i orden, at man kan nøjes med at bruge 

det en gang i mellem, men ser positivt på differentieret adgang.  

 

Kenneth Darre bemærker, at det kunne være godt for de mange beboere, som bor i Nordhavn men 

ikke har adgang, at man kan komme til. Henriette Divert støtter tanken om, at man som beboer i 

området burde have forrang. Thomas Thygesen bemærker at det går begge veje og at beboere i 

2150 også bruger idrætsfaciliteter i 2100. 

 

Dirigenten bemærker, at det ikke kan lade sig gøre, at man som folkeoplysende forening begrænser 

adgangen for bestemte personer. 

 

Kenneth Darre bemærker, at forslaget er ukonkret og stiller spørgsmålstegn ved, om der kan 

stemmes om det. 

 

Ole Henning Sørensen supplerer med, at det formentlig vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor det 

kun kan betragtes som en retningsangivelse. 

 

Dirigenten anerkender dog forslaget, som en retningstilkendegivelse, som der godt kan stemmes 

om. 

 

Bestyrelsen finder det problematisk at monitorere medlemmernes individuelle brug og ønsker ikke 

at tvinge aktive på en passiv liste. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. 

 

-0 stemmer for forslaget. 

 

Forslaget er herefter stemt ned. 

 

Det bemærkes, at vi skal informere bedre om de eksisterende muligheder for at overgå til passivt 

medlemskab.  

 

 

 



6. Godkendelse af budget 2023, herunder fastsættelse af kontingent for perioden 1.10.2022 til 

30.09.2023  

 

Kasserer Ole Henning Sørensen fremlægger: 

 

-Foreslået kontingent for sæson 2022/2023 

-Estimat 2022 og Budget 2023 

 

Bestyrelsen foreslår, at vi går tilbage til det oprindelige kontingent på: 

- 650 kr. for hvidt armbånd (saunaadgang) 

- 175 kr. for rødt armbånd (uden saunaadgang) 

- 300 i administrationsgebyr (engangsbeløb ved oprettelse) 

- 200 kr. i ventelistegebyr (engangsbeløb ved oprettelse. 

 

Dette gælder fra kontingent gældende fra 1.10.2022, men slår først igennem i regnskabet for 2023 

grundt forskudt regnskabsår. Kontingentniveauet vil medføre, at vi opbygger et overskud i 2023 på 

1.800.000. Men da vi jo arbejder på at etablere en ekstra facilitet, så vil bestyrelsen gerne have, at 

foreningen bliver i stand til at medfinansiere vores nye egne facilitet – både i forhold til 

forundersøgelser, fondsansøgninger og betydelig medfinansiering af det konkrete projekt. 

 

Jesper Lehman spørger til, hvad det nedsatte kontingent lå på? Det oplyses, at det lå på 350 kroner. 

 

-0 stemmer imod kontingent for sæson 2022/2023 og budget 2023  

 

Kontingent 2022/2023 og budget 2023 blev vedtaget. 

 

 

7. Valg af formand 

 

-Mette Cederkvist er på valg og genopstiller. 

 

Mette Cederkvist er på valg blev valgt til formand. 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

-Eva Thoft på valg og genopstiller. 

-Jeppe Kerckhoffs er på valg og genopstiller. 

 

Eva Thoft blev valgt for to år. 

Jeppe Kerckhoffs blev valgt for to år. 



9. Valg af suppleanter 

 

-Kenneth Høj er på valg og genopstiller. 

-Anne Schultz-Petersen er på valg og genopstiller. 

 

Kenneth Høj er på valg for et år 

Anne Schultz-Petersen er valgt for et år 

 

10. Valg af ekstern revisor 

 

-Bestyrelsen indstiller til, at Henrik Lykke Rasmussen genvælges. 

 

Henrik Lykke Rasmussen blev valgt for et år. 

 

11. Valg af kritisk revisor 

 

-Lis Lyngbjerg er på valg og genopstiller 

 

Lis Lyngbjerg blev valgt for et år.  

 

12. Eventuelt 

Tim redegjorde for udvidelsesprojektet. 

Allan spørger til, om man har lagt sig fast på den viste model. Det oplyses, at man designmæssigt 

ikke ligger fast på noget bestemt, men at man hælder til den fremviste lukkede model, hvor 

udefrakommende ikke kan komme ind på anlægget. Bemærker at det også af hensyn til mennesker 

med handicap skal bør være toiletadgang. Også vigtigt, at man husker, at det kan være en god ide at 

tænke toilet ind fra starten, så det ikke bliver en fordyrelse. Det samme gør sig gældende for 

bruserfaciliteter. 

 

Kenneth Darre fra Grundejerforeningen oplyser, at man som udgangspunkt er positivt stemt, da det 

vil give flere lokale beboere adgang. Spørger også, hvad det vil betyde for tilgang af medlemmer 

mv., i forhold til finasiering. Disse tal kendes ikke endnu. 

 

Brian Hansen spørger til, om det eksisterende anlæg kan udvides. Nordhavn IF svarer, at det er 

sandsynligt, at badezonen kan udvides. Dette arbejdes der på. Der drøftes også muligheden for at 

der kunne etableres en livredderordning. 

 



Lis Lyngbjerg foreslår sauna (midlertidig) i og omkring lommevandrummet. Bestyrelsen 

koncentrerer sig pt om området ved Sandkaj.  

 

Formand Mette Cederkvist takkede til sidst både vores webmaster Geert Cederkvist og de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Tak til dirigent Peder Nedergaard. 

 

 

Referent: Jeppe Kerckhoffs 

 

 

Dirigent 

 

  


