ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 30. MAJ 2017
Den ordinære generalforsamling 2017 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 585 medlemmer op.
Der var følgende dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
Valg af 6 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af årsregnskab 2016/17
Budget 2017/18, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
Valg af formand.
Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg. Tania Leiton opstiller som formandskandidat.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.
Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
Valg af 2 interne revisorer.
Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
Forslag
Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal
Eventuelt

Formand, Kirsten Monrad Jensen, bød velkommen.
Generalforsamlingen blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.
Formanden gav herefter ordet videre til Anders Hjorth for at hædre årets jubilarer, som blev hædret.
De fremmødte jubilarer modtog hver en jubilæumsnål og en flaske vin.
Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent, og som modkandidat opstillede Jesper som dirigent.
Der blev herefter foretaget afstemning ved håndsoprækning, hvorefter advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt
som dirigent.
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 7 i foreningens vedtægter
til behandling af den udsendte dagsorden, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste, at eventuelle afstemninger ville blive afgjort ved simpelt flertal, og at afstemningsformen
som udgangspunkt ville foregå ved håndsoprækning, men at der ved personvalg skulle ske skriftlig afstemning i henhold til vedtægterne.
Ad 2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Bünyamin Kocer som referent. Advokatfuldmægtig Bünyamin Kocer
blev valgt som referent uden modkandidater.
Ad 3. Valg af 6 stemmetællere
Henset til antallet af deltagere på generalforsamlingen blev følgende 10 medlemmer valgt som stemmetællere:
Christian Lendahl, Charlotte Ringbæk, Dorte Strøm, Anne Mortensen, Astrid Thomsen, Jonathan Weidinger,
Hanne Christensen, Gitte Merell, Jan Christensen og Aase Lohmann.
Ad 4. Bestyrelsens beretning
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, henviste indledningsvist til den omfattende skriftlige beretning, som var
udsendt til alle, og berettede herefter overordnet om begivenhederne i det forløbne år, hvor foreningens
fremtid, udbygning af faciliteter og velfungerende drift af foreningens faciliteter havde været de tre hovedoverskrifter.
Det havde været bærende for bestyrelsens arbejde, at jernlågen kunne bevares fra 1. oktober til 1. maj, og
herre- og dameafdelingen kunne aflåses fra 1. september til Sankt Hans. Som led i aftalen skulle foreningen
derfor løbende optage nye medlemmer.
DKG havde i det forgangne år budt velkommen til ca. 1.100 nye medlemmer.
For at kunne skabe plads til de nye medlemmer blev det på sidste års generalforsamling vedtaget at bygge
på de to vestvendte byggefelter på henholdsvis herre- og dameafdelingen. Byggeriet var næsten færdiggjort
og bestyrelsen var meget tilfreds med det foreløbige resultat.
Bestyrelsen gjorde sig mange overvejelser om, hvad de nye bygninger skulle rumme. Selv om beslutningen
var svær kom bestyrelsen frem til, at bygningen i herreafdelingen skulle indeholde en stor fællessauna, som
kunne bruges af alle, mens bygningen i kvindeafdelingen skulle indeholde en fællesomklædning og en sauna til kvinder. Den nye fællessauna skulle bruges som aflastning i forbindelse med gus i den store fællessauna.
Bestyrelsen tilkendegav, at der var ca. 3000 kvindelige medlemmer og ca. 1500 mandlige medlemmer.
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Bestyrelsen mente ikke, at herreafdelingen blev nedlagt med etableringen af fællessaunaen, som ikke kunne
placeres andre steder, da det kun var muligt at bygge på de to byggefelter. For at give saunamuligheder for
den voksende gruppe af fællesbadere, som ellers ikke ville have mulighed for at gå i sauna i 5 af årets 12
måneder, fandt bestyrelsen det mest hensigtsmæssigt at etablere fællessauna i herreafdelingen.
For at løse problemet med herreafdelingen overvejede bestyrelsen flere muligheder, herunder opdeling af
herreafdelingen, men lykkedes ikke med det. Bestyrelsen bad derfor generalforsamlingen om at tage stilling
til spørgsmålet om anvendelsen af henholdsvis dame-, herre- og fællesafdelingen, jf. dagsordenens pkt.
10.1.
Bestyrelsen havde haft et fint samarbejde med gusmestrene. Lars og Ivan havde styret aktiviteterne.
Inden for halvandet år havde foreningen bygget 3 bygninger, og der havde været mange detaljer, som bestyrelsen måtte tage stilling til. Derudover havde bestyrelsen gennemført en medlemsundersøgelse. Bestyrelsen havde mange opgaver og forsøgte samtidig at gøre alle tilfreds.
Bestyrelsen håbede, at medlemmerne vurderede bestyrelsen ud fra deres indsats og ud fra de opnåede resultater.
Det var herefter muligt at kommentere årsberetningen.
Barnaby havde bemærkninger til formandsberetningen. Han meddelte, at beretningen burde være så objektivt som muligt, og at der ikke måtte konkluderes på medlemsundersøgelsen, da den blot var en tilfredshedsundersøgelse. Endvidere oplyste han, at mailplatformen ikke måtte bruges til at føre valgkamp.
Elisabeth flyttede til København i efteråret. Hun havde tidligere været bestyrelsesmedlem i Vinterbadeforeningen Jomsborg. Hun var blevet taget godt imod af DKG og følte sig godt tilpas. Tilfredshedsundersøgelsen understregede medlemmernes tilfredshed.
Per spurgte, om medlemsundersøgelsen burde indeholde spørgsmålet, om medlemmerne ønsker at bevare
herreafdelingen.
Kristel ville høre nærmere om personsagen, der var medtaget som udgift i regnskabet.
Ivona var et af de første børnemedlemmer. Hun var nysgerrig om lukning af herre-og dameafdelingen om
sommeren var blevet drøftet i plenum.
Allan undrede sig over, hvorfor medlemsundersøgelsen var blevet lavet, efter byggeriet var blevet igangsat,
hvis undersøgelsen skulle legitimere opførelsen af bygninger på de to byggefelter.
Udah tilkendegav, at det var urimeligt, at de nye kandidater ikke havde fået lov at bruge den interne mailliste.
June havde været medlem i næsten 10 år. Hun syntes, at den siddende bestyrelse havde gjort et fantastisk
arbejde og opnået gode resultater.
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Erik var nyt medlem af DKG og var blevet taget godt imod. I forhold til bestyrelsens beslutning om etablering
af fællessauna i herreafdelingen spurgte han, hvordan medlemmerne skulle have tillid til bestyrelsen, så der
ikke blev truffet beslutninger hen over hovedet på dem.
Hanne spurgte, om det kunne lade sig gøre at stille en stillesauna til rådighed.
Claus roste bestyrelsen og tilkendegav, at der var en god og arbejdsom tone.
Lone anerkendte bestyrelsens indsats, men medlemsundersøgelsen holdte ikke på metoden. Hun oplyste, at
det ikke var i orden, at bestyrelsen brugte maillisten til at føre valgkampagne.
Rune spurgte, hvordan bestyrelsen ville benytte de mange frivillige i fremtiden.
Per spurgte, om bestyrelsen syntes det var i overensstemmelse med god foreningsskik at udføre et omfattende byggeri, uden at planer og priser var blevet godkendt af generalforsamlingen.
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, forklarede, at maillisten var bestyrelsens kommunikationskanal til medlemmerne, og at det ikke var en kanal, som kunne anvendes indbyrdes blandt medlemmerne til debat. Bestyrelsen lagde eget materiale, og det materiale som bestyrelsen havde modtaget fra medlemmerne senest
3 uger før generalforsamlingen, på hjemmesiden. Bestyrelsen skulle lægge materialet på hjemmesiden inden for en vis frist i henhold til vedtægterne. Efterfølgende materiale blev lagt ud senere.
Kirsten Monrad Jensen redegjorde for personsagen. Foreningen var blevet stævnet af et medlem og udgiften til advokatbistand vedrørte denne sag. Foreningen havde i øvrigt vundet sagen i både byretten og landsretten.
Bestyrelsen var forbavset over bemærkningen om manglende drøftelse af offentlig adgang. Bestyrelsen
skulle sikre bedst mulige forhold for medlemmerne. Bestyrelsen ville til enhver tid sige, at det var til medlemmernes glæde, at der ikke var offentlig adgang om sommeren. Bestyrelsen skulle varetage medlemmernes interesse.
Medlemsundersøgelsen skulle ikke legitimere byggeriet. Bestyrelsen vidste godt hvad der var behov for, og
undersøgelsen bekræftede, hvad bestyrelsen allerede vidste.
Medlemsundersøgelsen burde ikke indeholde spørgsmål om nedlæggelse af herreafdelingen, da bestyrelsen aldrig havde ønsket at nedlægge herreafdelingen.
Bestyrelsen mente, at der var i overensstemmelse med god foreningsskik at udføre byggeriet, da bestyrelsen fik mandat til at bygge to huse og et budget på 3,5 mio. kr. på sidste års generalforsamling.
Det var rigtigt, at der var relativt flere mænd om vinteren. Hvis der blev behov for det til vinter, kunne mænd
benytte fællessaunaen for sig selv.
Det blev yderligere oplyst, at hvis et medlem ikke betalte kontingent til tiden, var det pågældende medlem de
facto udmeldt. Udmeldte medlemmer kunne godt melde sig ind igen mod betaling af indmeldelsesgebyr.
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Troels Norup Panild fra bestyrelsen supplerede vedrørende medlemsundersøgelsen. Formålet med medlemsundersøgelsen var at konstatere, om nogle af de ting som bestyrelsen havde på fornemmelsen, var rigtige. Formålet var også at finde ud af, hvordan informationspolitikken i DKG blev opfattet af medlemmerne,
og en lang række andre ting, som skulle medvirke til at bestyrelsen kunne træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag. Bestyrelsen mente, at medlemsundersøgelsen gav et godt og nuanceret billede af forholdene i
DKG.
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, præciserede, at bestyrelsen sendte en mail ud til medlemmerne den
22. maj, hvor det blev meddelt, at bestyrelsen genopstillede. Senere blev der afsendt mail med indkaldelse til
generalforsamlingen med alt materiale.
Det var herefter muligt at stille supplerende spørgsmål.
Bestyrelsen besvarede spørgsmålene i hovedtræk, hvorefter årsberetningen fra formanden blev taget til efterretning med applaus.
Ad 5. Godkendelse af årsregnskab 2016/17
Thomas Frisendal fremlagde årsregnskabet for 2016/17, som udviste et underskud på 1.733.688 kr.
Regnskabet var udarbejdet af et statsautoriseret revisionsfirma, mens foreningens interne revisorer havde
konstateret, at beholdningerne var til stede, ligesom bilagene var blevet tjekket. Revisionen havde ikke fundet anledning til at komme med bemærkninger til regnskabet.
Den samlede kontingentindtægt var på 3.697.800 kr., som er 471.000 kr. højere end budgetteret. Stigningen
i kontingentindtægten skyldtes antallet af nye medlemmer.
Thomas Frisendal gennemgik de enkelte underposter under skyldige omkostninger på i alt 1.693.400 kr.
Dernæst gennemgik Thomas Frisendal lokaleomkostninger på samlet 4.4 mio. kr. Det blev oplyst, at udgiften
til sauna-projekt på 3.775.874 kr. vedrørte etablering af bygninger på de to byggefelter, som blev besluttet på
sidste års generalforsamling.
Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til årsregnskabet.
Jesper spurgte, om bestyrelsen i forbindelse med sauna-projektet havde indhentet tilbud fra andre entreprenører.
Jonas spurgte, om vedtægten gav adgang til, at foreningen kunne yde lån til foreningen Hvidovre Vinterbadere.
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, meddelte, at bestyrelsen fik indhentet tilbud fra Logik alene. Logik oplyste, at saunaerne ville være i samme kvalitet som den første sauna. Hvis projektet skulle i udbud, skulle
DKG bruge midler til at få projektet beskrevet og bygherrerådgiver ansat. Bestyrelsen valgte at antage tilbuddet fra Logik, som var et fornuftigt tilbud.
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For så vidt angår lån til Hvidovre Vinterbadere fulgte det ikke af vedtægterne, at foreningen kunne yde lån til
andre badeforeninger. I Vinterbadeforeningen Jomsborg var der tradition for, at man lånte penge til andre
vinterbadeforeninger. Bestyrelsen spurgte de to interne revisorer, som syntes at det var en god ide, at DKG
støttede op om andre vinterbadeforeninger.
Årsregnskabet blev herefter godkendt med overvældende flertal.
Ad 6. Budget 2017/18, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
Thomas Frisendal gennemgik budgettet for 2017/18, hvor kontingent og indmeldelsesgebyr var uændret.
Budgettet viste et forventet overskud på 170.500 kr.
Bestyrelsen havde afsat ca. 1,3 mio. kr. til forbedringer og vedligeholdelser.
Dirigenten bemærkede, at posten for-analyse af udvidelsesmuligheder alene ville indgå i budgettet, hvis forslaget herom (forslag 10.3) blev vedtaget af forsamlingen.
Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til budgettet.
June spurgte om der var afsat midler til reparation af plankeværket ud for Helgoland. Bestyrelsen meddelte,
at der ikke var afsat midler hertil, da det var kommunen som skulle sætte plankeværket i stand inden DKG’s
overtagelse.
Et medlem spurgte, om der var afsat penge til ny medlemsundersøgelse. Bestyrelsen oplyste, at det ikke var
tilfældet.
Budgettet med det uændrede kontingent og indmeldelsesgebyr blev vedtaget med stort flertal.

Ad 7. Valg af formand.
Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg. Tania Leiton opstiller som formandskandidat.
Kirsten Monrad Jensen havde meddelt, at hun ønskede genvalg som bestyrelsesformand.
Tania Leiton havde meddelt, at hun ønskede valg som bestyrelsesformand.
Inden dirigenten gav ordet til kandidaterne, orienterede han om, at Thomas Frisendal og Dorrit Erlandsen –
som ikke var på valg – havde meddelt dirigenten, at de ville trække sig som henholdsvis kasserer og
bestyrelsesmedlem, hvis Kirsten Monrad Jensen ikke blev valgt som formand.
Derudover orienterede dirigenten om, at Kirsten Bech og Thomas C. Trier havde meddelt, at de alene
kandiderede til bestyrelsen, hvis Kirsten Monrad Jensen blev valgt som formand.
Herefter gav dirigenten ordet til først Kirsten Monrad og dernæst Tania Leiton, som præsenterede deres
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Dirigenten åbnede for spørgsmål til kandidaterne, og der blev stillet spørgsmål til både Kirsten Monrad Jensen og Tania Leiton, som fik lejlighed til at besvare spørgsmålene.
Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning. Stemmerne fordelte sig som følger:
Kirsten Monrad Jensen, 321 stemmer
Tania Leiton, 188 stemmer
Efter afstemning blev Kirsten Monrad Jensen således genvalgt som formand for en ny 2-årig periode.
******
Idet forsamlingen ikke nåede at behandle de resterende emner på dagsordenen den 20. maj 2017, besluttede dirigenten, at der skulle afholdes en fortsat generalforsamling, som bestyrelsen ville indkalde til.
******

FORTSÆTTELSE AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG)
DEN 20. JUNI 2017
Fortsættelse af den ordinære generalforsamling 2017 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 287 medlemmer op.
Der var følgende dagsorden
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.
Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
9. Valg af 2 interne revisorer.
Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
10. Forslag
Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal
11. Eventuelt

Formand, Kirsten Monrad Jensen, bød velkommen.
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Formanden havde på første del af generalforsamlingen oplyst, at DKG havde fået fuld rådighed over herreog dameafdelingen om sommeren. Bestyrelsen fandt, at det var i medlemmernes interesse at lukke af for offentlig adgang til henholdsvis dame- og herreafdelingen om sommeren.
I den seneste tid havde der imidlertid været megen medieomtale og uro på grund af begrænsningen af offentlig adgang om sommeren. Efter aftale med forvaltning forsøgte bestyrelsen at etablere en løsning, som
gjorde det muligt for ikke-medlemmer at købe en sommerbrik, der ville give adgang til dame- og herreafdelingen.
Denne løsning faldt ikke i god jord hos offentligheden, og senest har kultur- og fritidsborgmesteren tilkendegivet i et nyhedsindslag, at kultur- og fritidsudvalget ville sørge for, at der gives offentlig adgang til dame- og
herreafdelingen om sommeren. Udvalgets beslutning forventedes at blive truffet dagen efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen ville på den baggrund gerne have en uformel meningstilkendegivelse fra forsamlingen, om der
var opbakning til bestyrelsens indstilling om offentlig adgang til dame- og herreafdelingen i sommeren 2017.
Der kom ikke en klar og overbevisende tilkendegivelse, og efter en kort diskussion noterede dirigenten, at
der ikke var stemning for deltagelse i en uformel meningstilkendegivelse om spørgsmålet blandt forsamlingen.
Dirigenten oplyste, at han blev valgt som dirigent på første del af den ordinære generalforsamling, som blev
afholdt den 20. maj 2017, og at der som udgangspunkt ikke skal ske nyvalg til dirigentposten, medmindre
nogen i forsamlingen stillede forslag herom.
Der indkom ikke forslag om nyvalg til dirigentposten fra forsamlingen, hvorfor advokat Knud-Erik Kofoed fortsatte som dirigent.
Som stemmetællere valgtes: Aase Lohmann, Lisa Neigaard, André Brandbjerg, Rinda Radcliffe, Susanne
Press og Jørn Johansen.
Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål og kommentarer.
Britta bemærkede, at bestyrelsens ønske om at få tilkendegivelse fra forsamlingen vedrørende sommeradgang for offentligheden burde afklares.
Et medlem spurgte til, om kultur- og fritidsudvalget forventedes at beslutte åbning for offentlig adgang til Helgoland om sommeren.
Jakob spurgte, om formanden kunne tilføje afstemninger, der ikke var optaget på dagsordenen. Dirigenten
oplyste, at bestyrelsen godt kunne bede om en meningstilkendegivelse fra forsamlingen, men at der ikke
kunne tages beslutninger om forhold, som ikke var optaget på dagsordenen.
Ole mente ikke, at der lå nogen driftsaftale mellem bestyrelsen og kultur- og fritidsudvalget, der gav bestyrelsen mulighed for at træffe aftale om adgangen til herre- og dameafdelingen. Dirigenten oplyste, at bemærkningen var taget til efterretning.
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Ulla var utryg ved dirigenten, da hun mente, at dirigenten ikke var neutral. Dirigenten oplyste, at forsamlingen til enhver tid kunne stille forslag om nyvalg til dirigentposten og spurgte om der var forslag herom. Dirigenten konstaterede, at der ikke var forslag om nyvalg til dirigentposten.
Rico forventede, at borgerrepræsentation ville overtrumfe forsamlingens beslutning om offentlig adgang om
sommeren.
Dirigenten tilkendegav, at spørgsmål ville blive besvaret i forbindelse med behandlingen af dagsordenens
emner.
Ad 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig
periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode. Ivan Als, Casper Biering og
Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
Kirsten Bech, Thomas C. Trier og Per Nørgaard Andersen havde meddelt, at de modtog genvalg.
Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck havde meddelt, at de kandiderede til bestyrelsen.
Kandidaterne præsenterede sig selv, hvorefter dirigenten åbnede for spørgsmål til kandidaterne, som fik
lejlighed til at besvare spørgsmålene.
Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning.
Stemmerne fordelte sig som følger:
Per Nørgaard Andersen, 166 stemmer
Rasmus Klinck, 164 stemmer
Kirsten Beck, 155 stemmer
Thomas C. Trier, 143 stemmer
Casper Bierling, 101 stemmer
Ivan Als, 92 stemmer
Således blev Kirsten Bech og Per Nørgaard Andersen genvalgt, mens Rasmus Klinck blev nyvalgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode.
Bestyrelsen består herefter af:
Kirsten Monrad Jensen (formand - på valg i 2019)
Thomas Frisendal (kasserer – på valg i 2018)
Kirsten Bech (på valg i 2019)
Per Nørgaard Andersen (på valg i 2019)
Dorrit Erlandsson (på valg i 2018)
Troels Norup Panild (på valg i 2018)
Rasmus Klinck (på valg i 2019)
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Ad 9. Valg af 2 interne revisorer.
Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
Anders Hjorth og Lis Meyer var begge villige til at genopstille som interne revisorer, og de blev valgt uden
modkandidater for en 1-årig periode og med applaus.
Ad 10. Forslag
Forslag fra bestyrelsen
Ad 10.1. Bademuligheder sommeren 2017
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, motiverede forslaget.
Det blev præciseret, at forslaget kun vedrørte sommeren 2017, og at sommeren 2017 skulle betragtes som
en forsøgsperiode. Herefter blev forslag 1A, 1B og 1C gennemgået.
Sammen med dette forslag behandledes første del af indkommet forslag fra medlemmer om fremtidig brug af
bygninger og areal. Dirigenten bemærkede, at første del af forslaget fra medlemmerne vedrørte bademuligheder, mens anden del af forslaget omhandlede gus og ville blive behandlet under pkt. 10.4.
Rasmus Klinck motiverede denne del af forslaget på vegne af medlemmerne.
Herefter åbnede dirigenten for debat.
Ole ønskede tillykke til den nye bestyrelse og opfordrede forsamlingen til at gå ind i et konstruktivt samarbejde med bestyrelsen. Han ville stemme imod alle forslagene, da vinterbadeforeningen ikke burde have så stor
interesse i hvad der skete om sommeren.
Annie oplyste, at der skulle være gode bademuligheder for alle hele året. Hvis nogen ønskede at fællesbade
hele året, var det ensbetydende med, at der var et reelt behov.
Et medlem, som var medstiller af medlemsforslaget, præciserede, at der i modsætning til bestyrelsens forslag ikke var en udløbsdato for medlemsforslaget.
Tania meddelte, at det mest vidtgående forslag var medlemsforslaget og forsamlingen burde stemme om
dette forslag først.
Lars rettede kritik mod bestyrelsens forslag og opfordrede forsamlingen til at stemme på medlemsforslaget.
Anders spurgte Rasmus Klinck, om medlemsforslaget var næsten identisk med bestyrelsens forslag 1C.
Jan var enig i, at fællessegmentet burde prioriteres, men at det ikke burde fratage herrernes ret til at bade for
sig selv i herreafdelingen.
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Berit bemærkede, at bestyrelsens forslag alene drejede sig om sommeren 2017.
Rasmus Klinck oplyste, at medlemsforslaget ikke var næsten identisk med bestyrelsens forslag. Han bemærkede, at forslaget fra medlemmerne var i tråd med kultur- og fritidsudvalgets forventede beslutning om
åbning om sommeren.
Dirigenten oplyste, at forslag 1A, 1B, 1C og medlemsforslaget vedrørte det samme emne og var indbyrdes
uforenelige. Dirigenten besluttede, at det mest vidtgående forslag var forslag 1A, og at dette forslag skulle
sættes til afstemning først.
Herefter gennemgik dirigenten forslagene i hovedtræk, hvorefter de blev sat til afstemning i følgende rækkefølge:
Forslag 1A – forkastet med stort flertal
Forslag 1B – forkastet med stort flertal
Forslag 1C – forkastet med stort flertal
Medlemsforslag – vedtaget med stort flertal
Således blev medlemsforslaget vedtaget med stort flertal.
Dirigenten præciserede afslutningsvist, at forslaget var vedtaget under forudsætning af, at kommunen var
indstillet på at acceptere forslaget – såfremt kommunen i henhold til aftalen med DKG havde ret til at komme
med indvendinger herimod.

Ad 10.2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, motiverede forslaget.
Bestyrelsen forestillede sig, at tænketanken også kunne bruges i andre henseender.
Herefter åbnede dirigenten for debat.
Ole bemærkede, at det var en god ide, at bestyrelsen ønskede at inddrage medlemmerne noget mere. Han
var dog ikke sikker på, at nedsættelse af tænketank ville bidrage til inddragelse af medlemmer.
Da der var flere medlemmer, som ønskede at indgå i tænketanken, justerede bestyrelsen forslaget således,
at der på generalforsamlingen skulle vælges 3 medlemmer, som ville hjælpe bestyrelsen med at sammensætte gruppen, der i alt skulle bestå af 10 medlemmer.
Herefter blev forslaget sat til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med et stort flertal.
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Følgende 3 medlemmer blev valgt ind i tænketanken:
-

Pia Koch Stead
Bonjek Hertz Pedersen
Erik Stefan Søndergaard

Ad 10.3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Formanden, Kirsten Monrad Jensen, motiverede forslaget.
Formanden bemærkede, at der var afsat penge i budgettet til for-analysen, som skulle afdække muligheder
for udvidelse af Helgoland.
Herefter åbnede dirigenten for debat.
Ole tilkendegav, at Helgoland var et kommunalt anlæg og at det var kommunen, der først og fremmest skulle
lave en sådan plan. Han foreslog, at kommunen blev inddraget i for-analysen.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med et stort flertal.

Indkommet forslag fra medlemmer
Ad. 10.4. Fremtidig brug af bygninger og areal
Rasmus Klinck motiverede anden del af forslaget, idet første del af forslaget blev behandlet og vedtaget under pkt. 10.1.
Denne del af forslaget omhandlede afholdelse af gus på Helgoland.
Rasmus Klinck bemærkede, at forslaget lagde op til, at der skulle lægges opdateret gusplan på hjemmesiden, så medlemmerne kunne se, hvornår gus skulle afholdes.
Formanden anbefalede forsamlingen at stemme imod forslaget. Hun bemærkede, at det ikke burde være op
til gusmestrene at afgøre, hvornår gus skulle afholdes.
Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger.
Et medlem oplyste, at hun havde meldt sig ind i en vinterbadeforening og ønskede ikke fokus på gus. Hertil
bemærkede Ivan, at der sagtens var plads til afholdelse af gus i de forskellige saunaer.
Et medlem bakkede forslaget op og tilkendegav, at foreningen havde 5 saunaer, og at gus kun blev afholdt i
den ene sauna. Forslaget ville efter hans opfattelse ikke begrænse medlemmernes mulighed for at gå i sauna.
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