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Nødebo Vikingerne
Generalforsamling
onsdag den 24. oktober 2012 kl. 19.30
Referat
0. Fælles bad og spisning
Inden generalforsamlingen var der badning efterfulgt af fælles spisning med 19
deltagere.
1. Valg af dirigent og referent
Berthel Semma blev valgt som dirigent og Stephen Wessels som referent.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Jørn Aagaard aflagde beretningen.
Følgende punkter blev fremhævet:
 Foreningen har i sæsonen haft 37 medlemmer.
 Der er i samarbejde med kajakklubben indkøbt og installeret en større
saunaovn og nyt styringspanel.
 Foreningen har deltaget i Skagen Vinterbadefestival og besøgt og badet
hos Hornbæk Vinterbadelaug.
 Nødebo Stavgangsforening er blevet optaget i Fællesudvalget for Nødebo
Jollehavn.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger og
lægges ud på foreningens hjemmeside.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Da kasserer Maria Buhl ikke kunne være til stede, gennemgik Jørn Aagaard det
reviderede og underskrevne regnskab, der balancerer med et underskud på 488
kr. og en positiv egenkapital på 1536 kr.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger og
lægges ud på foreningens hjemmeside.
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4. Ideer til og drøftelser af aktiviteter i vinterbadesæsonen 2012-13
A. Vinterbadefestival i Skagen
Helle Barker berettede om en herlig tur til Skagen i januar 2012, hvor 5 vikinger
deltog, og anbefalede, at flere tilmeldte sig næste års arrangement 24.-27. januar
2013. Der var stor opbakning til at tage af sted som en større gruppe, og ca. 15
af de tilstedeværende tilkendegav deres interesse for at deltage.
Helle Barker, Berthel Semma og Ella Grimm meldte sig til et Skagturs-udvalg,
som vil føre sagen videre.
B. Sejltur på søen
Terkel Tofte har foreslået en udflugtstur for Vikingerne i en af søens turbåde fra
Sørup til Kongens Bøge eller Fænrikhus, traktørstedet mellem Kongens Bøge og
Dronningens Bøge. Terkel var forhindret i at deltage i generalforsamlingen.
Deltagerne støttede ideen. Bestyrelsen og Terkel "sejler" videre med planerne.
C. Saunatænding
Berthel Semma har oplevet, at saunaen ikke altid er varm, når vi kommer for at
bade. Det kan skyldes enten, at den ansvarlige har glemt at tænde, eller, at andre
brugere af klubhuset har slukket for den timer, vi har sat i gang. Berthel mener
derudover, at mange kan være usikre på selve programmeringen af saunatændingen. Han foreslog derfor, at vi ændrer rutinerne, så ét og samme medlem får
til opgave at sørge for tænding af saunaen en hel uge (onsdag, lørdag og søndag
+ evt. særbadninger), og at vedkommende derudover sørger for telefonisk at
advisere den næste på saunatændingslisten om, at han/hun nu står for tur.
Det blev besluttet at prøve den foreslåede tændingsrutine fra 3. november, og at
Stephen Wessels udsender en ny tænderliste.
D. Hornbæk-Genvisit.
Der var bred opbakning til at invitere Hornbæk-baderne til et genvisit og til, at
det måtte gerne ske på en søndag.
E. Rækværket
Et stort antal medlemmer beklagede, at kajakklubbens bestyrelse har forbudt os
at genopsætte rækværket på vinterbroen, fordi rækværket giver stor sikkerhed og
tryghed, både når broen er tiliset og i uroligt vejr. En af de vinterbadere, som
samtidigt er medlem af kajakklubben, udtrykte, at hun også som kajakroer har
været glad for rækværket, når kajakken skal bæres ud på en isglat bro. Hun
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foreslog, at temaet blev taget op på kajakklubbens kommende generalforsamling, et forslag som fik opbakning fra de øvrige tilstedeværende kajakroere.
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Jørn forelagde bestyrelsens budgetforslag for sæsonen 2012-2013.
Budgetforslaget blev godkendt sammen med forslaget om et uændret kontingent
på 300 kr.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet skriftlige forslag i henhold til vedtægterne.
7. Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Jørn Aagaard og Maria Buhl. Jørn
Aagaard genopstillede. Maria Buhl ønskede ikke genvalg.
Til de to poster blev Jørn genvalgt og Jytte Bieber Nielsen nyvalgt. Bestyrelsen
konstituerer sig 2. november.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Niels Kildegaard var på valg, men genopstillede ikke.
Niels Hindse-Nielsen blev valgt til posten.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Poul Bønsøe og suppleant Henning Løwenstein var på valg. Begge
genopstillede og blev genvalgt.
10. Godkendelse af vedtægter for Nødebo Jollehavn
Vedtægterne er blevet ændret på grund af optagelsen af Nødebo Stavgangsforening i Fællesudvalget for Nødebo Jollehavn. I henhold til de nye vedtægter
skal fremtidige ændringer af vedtægterne for at være gyldige tiltrædes af de fire
klubbers formænd, men behøver ikke længere at skulle forelægges og godkendes på de fire klubbers generalforsamlinger.
De nye vedtægter, som er lagt ud på foreningens hjemmeside, blev godkendt.
11. Eventuelt
Foreningens webmaster og medlem Hanne Dybro spurgte, om der er interesse
for, at hun opretter en blog på hjemmesiden. Hannes tilbud blev modtaget med
tak. Hun efterlyste samtidigt nye fotografier til fornyelse af hjemmesiden og
opfordrede medlemmerne til at tage billeder af mindeværdige øjeblikke og sende
dem hende på mailadressen: nbo @ snh.dk
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Birgit Davidsen udtrykte sin glæde over, at hun som udenbys er blevet så godt
modtaget i Nødebo Vikingerne. Forsamlingen tilkendegav, at glæden er
gensidig!

1.11.2012, elektronisk udgave af referat godkendt af Berthel Semma, dirigent
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