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Referat
0. Fælles bad og spisning
Inden generalforsamlingen var der fuldmånebadning efterfulgt af fælles spisning.
1. Valg af dirigent og referent
Karsten Bille valgtes som dirigent og Stephen Wessels som referent. Maria Buhl
overtog fra Stephen, da han gik.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Jørn Aagaard aflagde beretningen, der er vedlagt som bilag.
Følgende punkter blev fremhævet:
 Vores rettigheder og pligter som brugere af Nødebo Jollehavn.
 P.t. er vi 37 betalende medlemmer af Nødebo Vikingerne.
 Man bemærkede, at det var imponerende, at ca. halvdelen af alle medlemmer
deltog i generalforsamlingen. I det hele taget er det imponerende, hvad
foreningen har nået i løbet af dens første år "i søen".
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Maria Buhl gennemgik regnskabet, der vedlægges som bilag. Årets resultat
er +kr. 2.024. Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
4. Ideer til og drøftelser af aktiviteter i vinterbadesæsonen 2011-12
Det blev foreslået og godkendt at udnævne "Årets Sejeste Søsild M/K" blandt
medlemmerne. Helle Barker påtog sig ansvaret herfor i 2012.
Vi tager gerne mod invitationen fra Hornbæk Vinterbadelaug om et saltvandsbad, når
vinteren strammer til.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Kassereren præsenterede budgetforslaget. I tilknytning hertil fortalte Niels
Kildegaard om to oplæg til en forbedring af vinterbadebroen, som vi har fået

godkendt i fællesudvalget: (1) Rækværk med tov placeret midt på broen. (2) Forsøg
med isfrit vand omkring vinterbro ved hjælp af luftindblæsning eller vandcirkulation.
Budgetforslaget blev godkendt, og kontingentet for det kommende år blev fastsat til
kr. 300.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet skriftlige forslag i henhold til vedtægterne.
Det er blevet foreslået, at der opsættes et ur inde i saunaen. Ella undersøger priser og
underretter bestyrelsen.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ingelis Arnsbjerg, Ulla Bønsøe og
Stephen Wessels. Kun sidstnævnte genopstillede. Generalforsamlingen valgte Helle
Barker, Else Jensen og Stephen Wessels til bestyrelsen, som herefter består af: Helle
Barker, Maria Buhl, Else Jensen, Stephen Wessels og Jørn Aagaard.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Helle Barker var på valg. Som ny suppleant valgtes Kirsten Vesterager sammen med
Niels Kildegaard, som er på valg i 2012.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Poul Bønsøe og suppleant Henning Løwenstein blev begge genvalgt.
10. Godkendelse af vedtægter for Nødebo Jollehavn
Vedtægterne er blevet ændret på grund af Nødebo Vikingernes optagelse i
Fællesudvalget for Nødebo Jollehavn. De nye vedtægter, som findes på vores
hjemmeside, blev godkendt.
11. Eventuelt
Per Mygind fortalte spændende om udklækning af havørreder og inviterede alle til
åbent hus på Esrum Møllegård søndag den 27. november, hvor man kan overvære
udklækning og få stillet sulten. Det blev foreslået at rykke vikingernes fælles
morgenmad fra lørdag den 3. december til søndag den 27. november. Bestyrelsen vil
tage stilling til forslaget.
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