Generalforsamling 2013

Nødebo Vikingerne
Generalforsamling onsdag den 23. oktober 2013 kl. 19.30
Referat
0. Fælles bad og spisning
Inden generalforsamlingen, hvor der var 24 deltagere, var der badning efterfulgt
af spisning.
1. Valg af dirigent og referent
Berthel Semma blev valgt til dirigent og Stephen Wessels til referent.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Jørn Aagaard aflagde bestyrelsens beretning.
Følgende punkter blev fremhævet:
 Per 30/9 2013 havde Nødebo Vikingerne 50 medlemmer. I forrige sæson
var der 37 medlemmer. Der var en betydelig medlemstilgang efter nytår
2013, bl.a. i forbindelse med stort opsat presseomtale af foreningen i
HillerødPosten.
 Procedurerne for saunatænding blev ændret, så samme person i hele
sidste sæson har sørget for varm sauna en uge ad gangen.
 Foreningen fik tilladelse fra KKES til at opsætte gelænderet på
vinterbroen i den periode fra januar til april, hvor der var is på søen.
 Foreningen har i januar måned deltaget i Skagen Vinterbadefestival 2013
med 8 deltagere og i Europæisk Vinterbade-Festival i Kolobrzeg, Polen
med 5 deltagere.
 En større delegation fra foreningen vil deltage i VM i vintersvømning i
Rovaniemi i finsk Lapland marts 2014. Træning og forberedelser blev
igangsat i 2013.
 Foreningen har etableret venskabsforbindelse med Hornbæk
Vinterbadelaug og Hvalros-Klubben i Kolobrzeg.
 Foreningen har fået sin egen klubsang forfattet af Else Jensen.
 Foreningens bidrag til vedligeholdelse af Nødebo Jollehavn anlægget er
aftalt at skulle være en hovedrengøring af bade- og saunaområderne 2
gange om året.
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 Formanden rettede en stor tak til foreningens webmaster, Hanne Dybro,
og til revisor Poul Bønsøe for deres store indsats og hjælp.
Beretningen publiceres på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Kasserer Jytte Bieber gennemgik foreningens regnskab for perioden 1. oktober
2012 til 30. september 2013. Årets resultat viste et overskud på kr. 6469, ca.
5000 kr. højere end budgetteret. Heraf stammer ca. 3000 kr. fra et øget
medlemskontingent og ca. 2000 kr. fra besparelser på diverse udgiftsposter.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og publiceres på foreningens
hjemmeside.
4. Ideer til og drøftelser af aktiviteter i vinterbadesæsonen 2013-14
Der blev stillet forslag om at udvide foreningens badetider med én eftermiddagsbadning om ugen. Det samme blev forsøgt i 2011, hvor forsøget blev stoppet
efter en måned p.g.a. manglende tilslutning. Efter, at der ved håndsoprækning
blev markeret rimeligt stor interesse for at udnytte en eftermiddagsbadning, blev
det besluttet forsøgsvis at etablere badning onsdage kl. 16-18 og starte forsøget
onsdag den 30. oktober. Saunatændingen til om eftermiddagen vil blive
programmeret af en af onsdag morgen-baderne, første gang af Berthel Semma.
Eftermiddagsbaderne vil sørge for, at deltagerne optælles, så det bliver muligt
at evaluere, om eftermiddagsbadningen skal gøres permanent eller droppes.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Jørn præsenterede budgettet for sæson 2013-14. Budgetforslaget blev godkendt
sammen med forslaget om et uændret kontingent på 300 kr.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og genopstillede, blev genvalgt
af generalforsamlingen: Helle Barker, Else Jensen og Stephen Wessels.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Kirsten Vesterager blev genvalgt.
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9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Poul Bønsøe og suppleant Henning Løwenstein var på valg,
genopstillede og blev genvalgt.

10. Eventuelt
Der er stadig problemer med, at vores programmering af saunatænding
undertiden slettes af kajakroere, som benytter saunaen efter vores
programmering. Flere medlemmer foreslog derfor, at der laves et lamineret ark
til at hænge lige ved sauna tændeknappen, f.eks.: "Husk at genindstille vores
programmerede saunatænding. Mvh vikingerne.” Bestyrelsen sørger for dette.
Jytte Liljedahl synes, der om natten var meget mørkt ved døren til
omklædningsafdeling og foreslog, at en infrarød lampetænder også kunne sluttes
til udendørs lampen ved døren. Bestyrelsen tager det op med fællesudvalget.
Stephen meddelte, at der endnu er 3 ledige pladser i de 2 hytter, som flere af
medlemmerne lejer i Rovaniemi, Finland under VM i vintersvømning i marts.

Referent: Stephen Wessels
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