
Referat fra generalforsamlingen den 25. april 2017 i Vinterbadelauget ved Hald Sø.

30 medlemmer er mødt. Formanden byder velkommen og Henrik Møller vælges til mødeleder, Ulla

Pape til referent og Mette Carlsen til stemmetæller.

Mødeleder konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Formandens beretning: Det forløbne år har været præget af 2 væsentlige forhold. Det første er den 

store succes, som den mobile sauna har haft i denne første bade-sæson i foreningens liv. Fra sidst i 

oktober til april har saunaen haft fast stadeplads på Skytteholmens P-plads. I begyndelsen med faste

åbningstider søndag formiddag, som hurtigt udviklede sig til åbningstider på næsten alle ugens 

dage. Samtidig steg medlemstallet fra ca 30 til knap 100 medlemmer, hvilket beviser, at der er stor 

interesse i Viborg kommune for at dyrke vinterbadning. Og medlemmerne har med stor 

ansvarlighed sørget for, at saunaen bliver åbnet og lukket og rengjort og vedligeholdt efter brugen.  

Kommunikationen medlemmerne i mellem er foregået på bedste og hyggeligste vis på facebook, 

hvor der både sker reservering af sauna-tider og udveksles diverse erfaringer mm. Ialt har der været 

knap 1000 besøg i saunaen i sæsonen! Medlemmerne står for langt den største part, men ca 75 

besøgende har også haft glæde af en saunatur. Herunder lokale vinterbadeforeninger, der har ønsket 

at få del i vore erfaringer.

Det andet væsentlige forhold, der har præget foreningens arbejde, er at få godkendt, at saunaen kan  

opstilles igen til oktober 2017 og i årene fremover. Det er foreningens ønske, at der kan opnås en 

permanent tilladelse fra Naturstyrelsen og Viborg kommune hertil. Bl.a. på grund af 

fredningsbestemmelserne skrider disse forhandlinger dog kun langsomt fremad, ”så langsomt, at vi 

nærmest ikke er nået et skridt videre”  Men vi arbejder ufortrødent videre, for det må være muligt at

opnå tilladelse til så god og sund en aktivitet, der involverer mange af kommunens borgere og 

skaber glæde og socialt samvær. Og er medvirkende til, at vores skønne naturområder bliver brugt 

på forsvarlig vis.

Formanden afslutter med at rette tak til den øvrige bestyrelse for godt samarbejde og til 

medlemmerne for deres aktive indsats.

Mødelederen takker for en ”ærlig beretning fra hjertet” og beretningen godkendes af forsamlingen.

Regnskab for det forløbne år til godkendelse.  Kasserer Tine Jensen fremlægger regnskabet, og det 

er vedlagt som bilag. Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag. Der er ingen forslag udover bestyrelsens 2 forslag til vedtægtsændringer, som 

vedtages. De vedlægges også som bilag.

Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende foreningsår til godkendelse. 

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse fra 150 kr til 200 kr årligt pr medlem, hvilket 

godkendes. Af nye udgifter forudses et mere overskueligt kalender- og reserveringssystem til ca 

6.500 kr i driftsudgifter årligt.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en periode af 2 år.

Tine, Jan og Laimonas er på valg. Jan og Laimonas ønsker ikke genvalg. Tine vil stille op som 

suppleant.

Mette Carlsen, Britta Riis Kjellerup og Elisabeth Brix Vestergård vælges til medlemmer af 

bestyrelsen.

Valg af mindst 2 suppleanter (hvert år).

Tine Jensen og Lotte Buchwald vælges.

Valg af revisor (ulige år) for en periode af 2 år.



Poul Erik Christensen genopstiller og vælges til revisor.

Evt.

Under dette punkt er samtidig opsamlet bemærkninger mv. under generalforsamlingen.

Bestyrelsen har haft meget stor hjælp af Jans kone,  Anne, der som selvstændig, har professionel 

viden om fredningsbestemmelser mv. og Anne har givet tilsagn om fortsat at hjælpe os i 

forhandlingerne med Naturstyrelsen og Viborg kommune, hvilket vi er utrolig glade for. Aktuelt 

afventer vi, at Naturstyrelsen v/Steen Bonne søger Viborg kommune om stadeplads for saunaen i 

næste sæson og allerhelst permanent stadeplads. Steens tilbagemelding herom skulle foreligge i uge 

18, hvilket bestyrelsen følger op på med Annes hjælp.

Flere gør opmærksom på, at foreningen bør kontakte politikere f. eks Mads Panny for at få 

kommunens støtte også uht til, at der er valg til kommunalbestyrelsen i nov 2017. Mads har 

tidligere meldt ud, at han synes sauna på Skytteholmen er en god ide. Han er i teknik-og 

miljøudvalget. I den forbindelse er det relevant at gøre opmærksom på, at kommunen med støtten 

på 40.000 kr fra forebyggelsespuljen allerede har meldt positivt ud i forhold til projektet som sådan.

Forsamlingen gøres bekendt med, at Steen Bonne har meddelt, at han tager initiativ til at indkalde 

lokale foreninger og institutioner til en workshop for at undersøge interessen for sauna i et bredere 

forum.

Der kommer i løbet af aftenen mange gode forslag fra forsamlingen om praktiske ting, ligesom flere

tilkendegiver, at de er parate med hjælp og rådgivning, hvis bestyrelsen får brug for det. 

Flere fra forsamlingen retter tak til bestyrelsen for deres arbejde. Og omvendt melder bestyrelsen 

ud, at den aktive og ansvarlige medvirken fra medlemmerne er årsagen til, at Sauna på 

Skytteholmen har opnået denne succes, som vores første sæson har vist.

2. maj 2017. referent Ulla Pape


