
Referat fra Vinterbadelauget ved Hald søs generalforsamling den 27. august 2020.

14 medlemmer deltager

Formanden Mette Carlsen byder velkommen og Henrik Møller vælges til dirigent og Ulla Pape til 

referent.

Dirigenten konstaterer, at generalforsamling er lovlig indkaldt, efter at generalforsamlingen, der 

ifølge vedtægterne skulle afholdes i april måned måtte aflyses pga coronasituationen.

Dirigenten udpeger Signe til stemmetæller.

Formanden aflægger beretning for sæsonen 2019/20. Foreningen rundede de 250 medlemmer, som 

flittigt brugte saunaen. Der har været god udnyttelse af de faste medlemstider i weekender og 

helligdage og ligeledes har medlemmerne brugt sauna både til åben sauna og til lukkede 

arrangementer fordelt over næsten alle døgnets timer. 

Sauna lukkede ned i marts og generalforsamling i april blev aflyst  pga af corona.

Vedr. Naturstyrelsens arbejdsgruppe om Skytteholmen v/skovfoged Steen Bonne Rasmussen er der 

nu efter corona-pause indkaldt til møde 7. september, hvor der forventes at blive dannet en paraply-

forening for de interesseforeninger, der er med i arbejdsgruppen. Vinterbadelauget er repræsenteret i

arbejdsgruppen v/ Mette Carlsen og Ulla Pape. Vi håber fortsat. at resultatet bliver en fast bygning, 

hvor sauna kan have til huse. Den mobile sauna, som har en 5-årig tilladelse til ophold på 

Skytteholmen 8 måneder af året fra september til maj, har 2 år tilbage af denne tilladelse.

Sæsonstart for 2020/21 er lørdag den 5. september kl 8, hvor der bydes på morgenbrød, varm sauna 

og dukkerter i søen.

Corona-regler : 4 personer ad gangen i sauna, aftørring af bænke og kontaktpunkter med sæbevand 

imellem holdene (ingen sprit i sauna pga brandfare) foretages af det hold, der forlader sauna. Sauna 

gøres klar til det kommende hold, så vi ikke mødes i forgangen.

Formanden takker medlemmerne for stor hjælpsomhed og imødekommenhed i den forløbne sæson.

Beretningen godkendes

Kasseren aflægger regnskabsberetning.

Kasseren gør opmærksom på, at udgiften til bidrag mv til banken er steget til ca 1500 kr. Formuen 

er aktuelt på ca 145.000 kr. Formanden bemærker, at foreningen ikke har som formål at spare penge

op, men at det på nuværende tidspunkt er fornuftigt at have en vis sum, hvis vi skal være med-

financierende på en fast bygning. Henrik Møller bemærker, at hvis projektet med fast bygning 

trækker ud, kan der blive tale om, at den mobile sauna skal udskiftes og støtter derfor også, at 

foreningen har en vis formue.

Regnskabet godkendes.

Dirigenten konstaterer, at der ikke er indkommet forslag til behandling.

Kontingentet fastsættes uændret til 200 kr årligt.

Budgettet for den kommende sæson forventes at svare til sidste sæson. Dette godkendes.

Valg til bestyrelsen:

Carsten Christoffersen vælges som bestyrelsesmedlem

Majken Bak Hansen vælges som bestyrelsesmedlem



Tine Rose Jensen vælges som suppleant

Klaus Kjær Hågensen vælges som suppleant

Valg af revisor:

revisor Berit Saumann har meddelt, at hun fratræder sin post.

Kaj Madsen vælges til revisor

Grethe Kruse vælges til revisorsuppleant

Formanden takker den afgående kasserer Elisabeth Westergård for arbejdet for foreningen.

Dirigenten takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afsluttet.

Herefter afholdes samtalesalon, hvor der i to grupper drøftes de corona-tiltag, som bestyrelsen har 

foreslået, samt om der er forslag, som kan gøre sauna-livet til en endnu større glæde for os alle.

Gruppernes forslag er afleveret til formanden, som kommer med en tilbagemelding herpå.

Referent Ulla Pape

31. august 2020


