
Referat fra generalforsamling den 27. april 2022

17 medlemmer deltog.

Formanden Mette Carlsen byder velkommen og  Henrik Møller vælges som dirigent.

Henrik konstaterer, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt. Ulla Pape vælges til 
referent og der vælges desuden 2 stemmetællere.

Mette aflægger formandsberetning og beretningen er vedlagt som bilag.

Der bliver fra forsamlingen stillet spørgsmål til pressens oplysninger om, at Viborg kommune agter 
at uddele millionbeløb til aktiviteter og at både badepladsen ved Dollerup Bakker og Skytteholmen 
er nævnt som mulige modtagere. Lodsejer til disse områder er Naturstyrelsen (v/Steen Bonne). 
Mette oplyser, at bestyrelsen ikke er nærmere bekendt med pressens oplysninger og gør rede for, at 
vinterbadelauget sammen med 4/5 andre lokale foreninger deltager i en arbejdsgruppe under Steen 
Bonne og Viborg kommune. Arbejdsgruppens formål er at forbedre området omkring Skytteholmen 
herunder bl.a. opførelse af sauna/madpakkehus. Sådanne tiltag kræver tilladelse fra såvel 
fredningsmyndigheden og Viborg kommune. 
Henrik, der også deltager i arbejdsgruppen, supplerer med, at arbejdet har stået på i flere år og at det
må forventes, at der vil gå lang tid inden en tilladelse til det ønskede evt. kan foreligge. Området 
omkring Skytteholmen er meget brugt og coronaforløbet har bidraget til det øgede brug.
Mette gør endvidere rede for, at sauna er på sommerophold 4 måneder årligt, hos et medlem, der har
stillet plads til rådighed.
Formandsberetningen godkendes.

Kasserer Majken Hansen forelægger regnskabet, der er vedlagt som bilag. Efter spørgsmål fra 
forsamlingen vedr. genbyrer og renteudgifter, som Majken afklarer, godkendes regnskabet.

Der er ingen indkomne forslag.

Majken forelægger budgettet for  april 2022 til marts 2023. Budgettet er vedlagt som bilag. Majken 
oplyser, at udgiften til brænde forventes fortsat at være høj på grund af den aktuelle gas-situation. 
Det forventes, at medlemstallet, som aktuelt er på ca 440, vil dale til omkring 300 i forbindelse med
kontingentopkrævning til august. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent på 200 kr årligt. 
Foreningens formue skønnes at ligge på et tilfredsstillende niveau, da vi kan forvente 
investeringsudgifter i forbindelse med tilladelse til opførelse af fast saunahus.
Budgettet godkendes.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Majken Hansen og Carsten Christoffersen stiller op til genvalg og begge vælges.

Valg af suppleanter.
Lotte og Jens Erik stiller op til genvalg og begge vælges. 

Valg af revisorsuppleant.
Grethe Kruse stiller op til genvalg og vælges.

Evt.
Et medlem gør opmærksom på, at der i vedtægterne nævnes ”indmeldelsesgebyr”. Det viser sig, at 
den vedtægt, der fremgår af vores hjemmeside er den oprindelige version. Vedtægterne er siden 
ændret og bestemmelsen om indmeldelsesgebyr slettet. Medlemmet gør endvidere opmærksom på 



muligheden for at tydeliggøre proceduren om kontingentfastsættelsen.

Dirigenten erklærer generalforsamlingen for afsluttet og både han og formanden takker for en 
generalforsamling i god og fordragelig stemning. 

28. april 2022

Henrik Møller, dirigent                               Ulla Pape, referent


