Stiftende generalforsamling den 14.oktober 2010 kl. 19.30
for etablering af foreningen Nødebo Vikingerne.
Sted: Sejl- og kajakklubbernes klubhus i Nødebo.
Til stede var: 22 personer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. En erfaren vinterbader beretter.
3. Orientering om det forberedende arbejde vedr. start af vinterbadning og etablering
af foreningen.
4. Diskussion af pkt. 3., herunder ugedage og tidspunkter for vinterbadning samt
foreningens navn.
5. Beslutning af foreningens vedtægter.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg i henhold til vedtægter.
8. Praktiske forhold i forbindelse med start af vinterbadning og forening.
9. Evt.
Ad pkt. 1.
Til dirigent og referent blev valgt henholdsvis Stephen Wessels og Ulla Bønsøe.
Ad pkt. 2.
Ingelis Arnsbjerg fortalte om vinterbadning og dens gavnlige virkninger på kroppen og
viste lysbilleder fra vinterbadning i Esrum Sø.
Stephen Wessels viste billeder af badning om sommeren og om vinteren på Svalbard.
Ad pkt. 3.
Jørn Aagaard orienterede om arbejdet vedr. etablering af foreningen, herunder
mulighederne for at bruge sejl- og kajakklubbernes broer, klubhus og omklædningsrum
samt kontakten til kommunen, som ejer klubhuset. Kommunen har givet sin tilladelse
til, at foreningen vil kunne bruge klubfaciliteterne under forudsætning af, at den
etableres som en folkeoplysende forening med tilhørende vedtægter, samt at der
indgås en skriftlig aftale herom med sejlklubben og kajakklubben. Da vedligeholdelsen
af klubhuset og tilknyttede faciliteter skal forestås af klubbernes medlemmer, skal
vinterbaderne også være parate til at gå til hånde, når der ca. 2 gange om året er
arbejdsdage.
Ad pkt. 4.
Der udspandt sig en diskussion om, hvordan foreningens medlemmer kan få mulighed
for at gå i vandet fra en bro, og der blev skitseret forskellige løsningsmodeller.
Ella Grimm, som er medlem af kajakklubben, kunne fortælle, at kajakklubben lægger
en vinterbro ud, og anbefalede, at foreningen benytter denne bro, som også ligger
tættest på omklædning og sauna. Hun gjorde opmærksom på, at broen kan blive
vældig glat om vinteren.
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Der var enighed om at følge Ellas forslag og søge kajakklubben om tilladelse. I givet
fald skal foreningen for at modvirke glatheden måske investere i et tæppe og evt. også
i en trappe.
Det blev oplyst af tilstedeværende medlemmer af sejl- og kajakklubberne, at
kommunen dækker driftsudgifter til el, vand og varme i klubhuset.

Foreningens navn blev drøftet, og der fremkom 10 forslag. Efter afstemning blev det
vedtaget, at foreningens navn er Nødebo Vikingerne.

Ad pkt. 5.
Jørn Aagaard præsenterede et oplæg til foreningens vedtægter, som er udarbejdet ud
fra et forslag til standardvedtægter fra Fritid og Kultur, Hillerød Kommune. Kommunen
har haft oplægget til gennemsyn og tilkendegivet, at Nødebo Vikingerne med disse
vedtægter vil kunne godkendes som en folkeoplysende forening.
Under gennemgangen blev der besluttet følgende mindre ændringer:
§ 5, sidste afsnit: Alle medlemmer, der har betalt kontingent for den foregående
sæson er stemmeberettiget. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller
stemmefuldmagt.
§ 9, stk. 7: Foreningen tegnes af formanden. Resten slettes.
§ 10, stk. 2: Kassereren udarbejder én gang årligt et årsregnskab omfattende
resultatopgørelse og balance.
Med disse rettelser blev oplægget til vedtægter vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 6.
Kontingentet for første sæson blev enstemmigt fastsat til 200 kr.
Ad pkt. 7.
Til bestyrelsen valgtes uden modkandidater:
Jørn Aagaard
Ingelis Arnsbjerg
Maria Buhl
Ulla Bønsøe
Stephen Wessels
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes uden modkandidater:

2

Helle Barker.
Niels Kildegaard
Til revisor og som revisorsuppleant valgtes uden modkandidater:
Poul Bønsøe (revisor)
Henning Løwenstein (suppleant)

Ad pkt. 8.
Der var stemning for at starte vinterbadningen umiddelbart, og følgende midlertidige
badetidspunkter blev besluttet under forudsætning af, at sejl- og kajakklubberne er
indforståede:
Foreløbige tidspunkter for vinterbadning:
Fra og med lørdag den 16. oktober 2010 og indtil videre kan der bades
Lørdage kl.:
Søndage kl.:
Onsdage kl.:

08.00 – 10.00
08.00 – 10.00
07.00 – 09.00

Maria Buhl åbner lørdag den 16. oktober.
Niels Kildegaard åbner søndag den 17. og onsdag den 20. oktober.
Tidspunkterne kan blive justeret afhængigt af ønsker og behov hos de medlemmer,
som ikke var til stede.
Det blev foreslået, at en normal badesæson starter ca. ved skiftet fra sommer- til
vintertid og fortsætter til ca. skiftet fra vinter- til sommertid afhængigt af, hvordan
vinteren udvikler sig.
Det blev oplyst, at adgangschip (”nøgle”) til klubhus og omklædningsrum vil kunne
udleveres til medlemmer af foreningen mod et depositum på 150 kr. per chip.
Bestyrelsen blev pålagt at organisere en fælles bestilling og betaling af chips til de
medlemmer, som ønsker det.
Ad pkt. 9.
Jørn Aagaard forespurgte, om man kunne acceptere, at der blev udsendt en
medlemsliste med ens navn, postadresse, telefonnr. og mailadresse til alle
medlemmer. Ingen modsatte sig dette, og der var enighed om, at det var
hensigtsmæssigt med en medlemsliste, så man nemt kan finde nogen at bade
sammen med.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.40
15.10.2010, Ulla Bønsøe, referent
15.10.2010, elektronisk udgave af referat godkendt af Stephen Wessels, dirigent
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