
Generalforsamling vinterbadeklubben 2017. 
 

Dirigent Helle 

Referat Marianne 
 

Best. Beretning v/ Karin 

Herunder besøg af Morten fra Egmonthøjskolen. 
Der har været lidt problemer med låsene. Primært fordi der  
tastes forkert. 
Morten er ved at undersøge muligheder. 
Lise som tænder op, oplever at det virker med låsen.  
Morten nævner at der er store problemer med indbrud i området, så 
snart der signaleres at der er noget af værdi. Derfor anbefales så 
simpel en løsning som muligt. 
Der har bla været indbrud i nøgleboksen, og den sorte brik er stjålet. 
Der er forslag om at flere får udleveret sorte brikker, og derved 
mindre sårbart. 
Det besluttes at Karin og Lise får udleveret ekstra brikker. 
 

Klubben vil gerne forære Egmont højskolen en gave til området ved 
saunaen. 
Udendørs knagerækker 

Ekstra lang bænk 

Klapstole som slås op på væg. 
Lygtepæl ved broen. 
 

Der er ros til at der jævnligt bliver gjort rent i saunaen. 
 

Nogle elever på skolen har ønsket matteret glas. I vinterbadeklubben 
/ ved generalforsamling er der enighed om at vi ønsker det klare glas 
som der er nu. 
 
 

Der stilles spørgsmål til om der saunatemperatur kan skrues op og 
ned.  
Tastatur er låst, men hvis aktuelt eks. Ved saunagus arrangement, 
kan kode udleveres til den der står for det. 
 



 
 
Nancy tilbyder at arrangere saunagus, hvilket der er stemning for er 
en god ide. 
Hun får udleverer kode af Morten. 
 

Åbningstid i sauna er udvidet en time. Vi har åbent lørdag og søndag 
9-12. Onsdag 16-18.  
 

Arrangementer 

Der har været få. 
Bla julefrokost, hvor blot få mødte op. 
Måneskinsbadning 
 

Opstartsdato onsdag den 4/10. 
Al kommunikation foregår via Facebook.  
 
 

Fremlæggelse af regnskab 

Kasserer Anne Margrethe har udarbejdet regnskab.  
Karin gennemgår regnskabet da Anna Margrethe er forhindret i at 
deltage på generalforsamlingen. 
Kirsten Erhorn har revideret regnskabet. 
 

Valg af kasser og revisor i ulige år 2017 

Kasserer Karen Margrethe genopstiller og er en enstemmigt genvalgt. 
Revisor Ulla Erhorn genopstiller ligeledes og er genvalgt. 
 

Valg af bestyrelse i lige år 2018. 
Dvs. at bestyrelsen i 2017 ser sådan ud: 

Formand Karin R. Eriksen  
Kasserer Karen Margrethe Johansen  
Helle Tornslev 
 

Fastsættelse af kontingent. 
 

Bestyrelse foreslår at vi fortsætter med 200 kr pr sæson. 
Enighed herom på generalforsamlingen. 
Karin oplyser herom på Facebook.  



 

Evt. 
Nancy har oplevet at når hun med glæde har fortalt om 
vinterbadeklubben har reaktionen været: "...at det er der hvor der er 
så mange løse hunde". 
Hvilket er ærgerligt hvis det er det, badeklubben skal kendes for. 
Morten oplyser at området ved Egmonts sauna er et privat område. 
Dog er der flere både elever og gæster der også har påtalt de løse 
hunde. 
Reglen er: Hunde skal være i snor og det gælder både for gæster, 
lokale og saunagæster. 
 

Der er spørgsmål til om saunaen kan rumme så mange medlemmer. 
Endnu opleves medlemstallet ikke som et problem. Det har hjulpet 
med den udvidede åbningstid. 
 


