
Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2018 for Vinterbadelauget ved Hald Sø.

27 af foreningens 112 medlemmer er mødt.
Formanden Bodil Hindbo byder velkommen og foreslår på bestyrelsens vegne, at Henrik Møller 
vælges til mødeleder, hvilket sker med applaus.
Henrik konstaterer, at formalia vedr. indkaldelse til generalforsamling er overholdt og Ulla Pape 
vælges til referent.

Formandens beretning fremhæver, at foreningen med den 5-årige tilladelse fra Naturstyrelse, 
fredningsmyndigheder og Viborg kommune til at opstille den mobile sauna på Skytteholmen i 
periodene fra 1. september til 30. april giver den dobbelte gevinst, at vi i 8 af årets mørkeste 
måneder kan vinterbade og nyde den skønne saunavarme. Samtidig har vi nu god tid til at arbejde 
for foreningens egentlige projekt som er en permanent bygning på Skytteholmen. Dette arbejde sker
i samarbejde med Naturstyrelsen, hvor vi sammen med skovfoged Steen Bonne og Viborg 
kommune vil indkalde alle interesserede til at deltage i en workshop. Denne workshop håber vi 
ender op med at flere lokale foreninger/institutioner melder sig klar til sammen med 
Vinterbadelauget at indgå partnerskabsaftale med Naturstyrelsen og dermed påtage sig ansvaret for 
etablering og drift af et multifunktionelt hus, der udover sauna også rummer madpakkehus og evt. 
andre lignende formål herunder en bro.
Formanden er optimistisk mht at skaffe midler til etablering. Bl a. har foreningen fra Friluftsrådet
modtaget oplysning om, at der fra 1. juni 2018 er store midler at søge til formål som vores.

I januar havde foreningen besøg af Søens folk fra St. Økssø, som vi betragter som vores 
venskabsforening, da de har været yderst behjælpelige med råd og vejledning i vores opstartsfase. 
Generalforsamlingen skåler i den flaske snaps med en særlig fin mærkat som St. Økssø har foræret 
os. Tak til St. Økssø!

Vi er medlem af vinterbadeforeningen Danmark, som er et forum til ide-udveksling mm.
 
Formanden takker for det store arbejde som Mette Carlsen og Jens Erik Skipper har ydet i for- 
bindelse med overgangen til det nye booking-system.

Efter formandens beretning var der stor spørgelyst og gode forslag til foreningens fremtidige 
arbejde.
Beretningen blev godkendt med applaus.

Kasser Elisabeth Vestergård fremlagde det reviderede regnskab, som alle fik udleveret.
Regnskabet blev godkendt med applaus.

Der var ingen indkomne forslag.

Generalforsamlingen beslutter at fastholde kontingentet på 200 kr. for næste sæson.

Bodil Hindbo er på valg og ønsker ikke genvalg
Ulla Pape er på valg og stiller op til genvalg
De to suppleanter Tine Rose Jensen og Lotte Buchwald stiller op til genvalg
Bestyrelsen oplyser, at Ole Øster Madsen stiller op til valg. Ole kunne ikke være til stede, men 
havde sendt en bekræftelse på opstillingen, der blev oplæst.

Alle ovennævnte, der stillede op blev valgt.
Derudover var revisorsuppleant Nopper på valg. Han blev genvalgt under den forudsætning, at han 
er indforstået hermed. Bestyrelsen havde forsømt at indhente hans tilsagn og forsøger at få det 



efterfølgende. I mangel heraf vil Berit Saugberg træde til.

Under evt.:
Jens Erik Skipper oplyser vedr. Bookingsystem at han prøver at lukke muligheden for at vi alle kan 
komme til at slette bookinger, hvilket har givet visse problemer. 
Iøvrigt er der ros til systemet. Der er også ros til facebook-siden, der fungerer som et hyggeligt og 
informativt medlems-forum.
Fra bestyrelsens side er der stor ros til medlemmerne, der yderst ansvarligt og aktivt påtager sig 
opgaver. Bestyrelsen siger også tak for den gode og hjælpsomme stemning, der hersker i sauna.
Vedr. flere forslag og forbedringer i forbindelse med brugen af sauna kommer der orientering herom
på facebooksiden.

18. april 2018, referent Ulla
 


