
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00  på Wiedergården 

Dagsorden iht. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent.   

2. Konstatering af mødets lovlighed  

3. Formanden aflægger beretning  

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen (l. oktober til l. maj)  

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  

9. Evt., herunder oplysninger fra bestyrelsen vedr.forretningsordenen for 

saunaerne. 

 

 

Dagsordenen således: 

 

Ad pkt. 0: Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling.  

Startede med at mindes Inger Knudsen. 

 

Ad pkt. 1: Ulrik Ankerstjerne blev valgt som dirigent. 

 

Ad pkt. 2: Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var indkaldt ifølge vedtægterne. 

Generalforsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlighed. 

 

Ad pkt. 3: Formanden aflagde beretning (den skriftlige beretning vedlagt som ”Bilag”). 

 Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

 

Ad pkt. 4: Kassereren fremlagde det reviderede foreningsregnskab. 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet med stor applaus. 

 

Ad pkt. 5: Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog kontingentet på kr. 300,00,  

 

 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 

 

Ad pkt. 7: Følgende fra bestyrelsen er på valg: 

  

Janni Wartacz næstformand og sekretær for 2 år.  

Lone Hansen for 2 år.  

 

Pia Hagerup Godt, suppleant for 1 år 



Bestyrelsen foreslår følgende: 

  

Børge Schaltz som næstformand for 2 år 

Janni Wartacz sekretær for 2 år.  

 

Pia Hagerup Godt, suppleant for 1 år 

 

 Generalforsamlingen foretog følgende valg: 

 

Børge Schaltz blev valgt for 2 år.  

Janni Wartacz blev genvalgt for 2 år.  

 

Suppleant: Pia Hagerup Godt blev genvalgt for 1 år. 

 

 Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: Jens Klausen er valgt for 2 år (2014). 

Kasserer: Kirsten Johansen er valgt for 2 år (2014). 

 

 

Ad pkt. 8: Generalforsamlingen foretog følgende valg: 

 

 Revisor: Iris Ytting. 

 

 Revisorsuppleant: Ulrik Ankerstjerne. 

 

   

Ad pkt. 9: Evt. 

Næste generalforsamling afholdes på Wiedergården den 6. november 2016 

kl 11.00, som det fremgår af vores hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ref.:  Jens Klausen. 



Bilag 

 

 

Formandens beretning 

Årets gang 

Det er med dyb beklagelse at bestyrelsen for første gang i mange år ikke formåede at 

gøre vandet ”stift”, det var dog med våge. 

Den 18.januar afholdt vi dåb med efterfølgende frokost på Dragør Fort.  

 

Vores Vandhund blev taget ned den 26.april i flot solskin med sang & musik og en ”lille 

en”. 

Efter at have hvilet i 5 måneder var det tid for vores Vandhund at komme op igen og vise 

os vindens retning. Det fik den så lov til søndag den 04.oktober. I dejligt tørvejr, sang & 

musik og en ”lille en”, hvor damesaunaen blev taget i brug. 

En stor tak til Reinar, som egenhændigt tager vandhunden ned og sætter den op igen.  

 

Årsmødet for Vinterbadere i Danmark (ViD)  

Årsmødet var i år henlagt til Kerteminde, hvor Kerteminde Vinterbader var vært.  

Der er nu cirka 28.000 vinterbadere i Danmark fordelt på 98 klubber, hvor De Dragør 

Vandhunde er den 9 største i landet. 

 

Vi har nogle rigtig gode forhold og faciliteter sammenlignet med de andre 

klubber/foreninger. 

ViD fortsætter som paraplyorganisation for vinterbadeforeninger og klubber. 

 

DDV deltager når det er muligt, og så længe at der ikke opkræves kontingent. 

 

Renovering af Badeanstalten 

Dragør Kommune fortsætter renoveringen af Dragør Søbad. De startede igen i år tidligt, 

så det gav færrest gener for vinterbaderne. 

Ved renoveringen af dameafdelingen blev der dannet en protestgruppe, som kommunen 

lyttede til, hvorfor der blev flyttet vægge m.m. i løbet af sommeren. 

 

Kommunen har i næste budget afsat 1.8 mill. i 2016, 1.5 mill. i 2017 og 1.5 mill. 2018, til 

etablering af omklædningsrum til Ungdomsskolen i fællesafdelingen m.m.. 

Vi har gjort Kommunen opmærksom på rustne knager, som ødelægger tøjet o.a. forhold, 

som er lovet forbedret. 

Vi er meget tilfredse med resultatet. 

 
Sauna: 

Vi har nu 2 velfungerende saunaer.  

 Saunaerne er KUN for medlemmer. 



 Vi har ikke familie-medlemsskaber, for vi ønsker ikke medlemmer under 18 år, 

hvorfor det ikke er tilladt at medbringe sine børn. 

 Vi valgte i år at lukke for saunaerne i perioden 01 maj til 31 august, som et forsøg 

og for at spare på strøm og rengøring. Hvad vi gør til næste år, vil vi melde ud, 

senest ved standernedtagningen. 

 Der er ønsker om at vi får en ordning, hvor vi kan tænde saunaerne via en sms. Vi 

vil undersøge mulighederne, når vi har økonomien på plads til det 

 Der er ”Fællestid” fra kl.17 - 20 på ulige datoer i Herresaunaen og på lige datoer i 

Damesaunaen. Øvrig tid er forbeholdt respektive køn. 

 Der må ikke komme havvand på saunaovnene. 

 

Trappe(r):  

Vi fik sidste år fremstillet en stål/aluminium trappe med en blød stigning til kr. 40.000,- 

Det er fortsat vores hensigt at afvente en ”is-vinter” for at se, hvordan trappen virker i 

isen. Hvis den kan klare en is-vinter, vil der blive lavet en tilsvarende trappe til herreafd.. 

Damerne er, så vidt vides, glade for trappen. 
 

Hærværk:  

Vi har i år ikke været forskånet for hærværk, desværre. 

Bevægelsesføleren til herresaunaen har været slået i stykker.  

Der er stadig tiltagende graffiti. 
 

Cykler og hunde: 

I princippet må cykler og hunde ikke medtages på Dragør Søbad. Vi har dog 

bademesterens accept af og lov til at cykle ud før kl. 09 i sommersæsonen. 

I vores sæson er det muligt at cykle – hele døgnet - med respekt for de gående. 

Hunde må under INGEN omstændigheder medtages i omklædningsrummene.  

 

Rengøring: 

Der har ikke været kommentarer til rengøringen af pavillonerne. 

Jeg skal derfor opfordre til, at medlemmerne fortsat bruger kosten, og fortsætte med ikke 

at brokke sig i krogene. 

 

Hjemmeside:  

Lars Majlund yder fortsat en hel fantastisk støtte til vores hjemmeside: 

www.dedragoervandhunde.dk. 

Indmeldelse sker online, nyhedsbrevene fungerer bedre, o.m.a. 

Vi opfordrer Jer til at tilmelde Jer ”Nyhedsbrevet”. 

Billeder som I ønsker på hjemmesiden, sendes til mig. 

 

Medlemmer: 

Vi er 564 medlemmer. 56 nye. 46 udmeldt. 

Der udsendes girokort til kontingentbetaling i december. 



Bestyrelsen arbejder på en alternativ metode til kontingentbetaling, da giro-kort-

løsningen er tidskrævende og kostbar. Vi regner med at kunne præsentere en ny 

ordning på generalforsamlingen i 2016. 

Det er muligt at indbetale 1.200,- ekstra på girokortet, hvis man som ”gammelt medlem” 

ønsker at blive medlem af saunaen,  

Vælger man ikke at betale inden den 31december, er man udmeldt og ens nøgle virker 

ikke længere. Herefter koster det så min. kr. 2.000,- at blive meldt ind igen. 

 

Sikkerhed: 

Pas på Jer selv og hinanden. 

Der er ophængt redningskranse på ydersiden af pavillonen, som nedtages ved sæsonens 

ophør.  

Vinterbaderåd fremgår af vores hjemmeside og er ophængt i pavillonerne. 

Vores nødtelefon er nedtaget, så medlemmerne bør huske at medbringe deres mobiltlf. 

 
Tak til: 

 100.000 kr til saunaerne fra tips- og lottomidlerne gennem Friluftsrådet. 

 Bank Nordik for termometer, spand og pøs til begge saunaer.  

 Dragør Kommune. Vej- og gartnerafdeling for grøfter, grus og asfalt. 

 Bademestrene for godt samarbejde og Børge (vores vicevært) m.fl. 

 Vores musikere: Erlan, Fin Alfred og Mogens. 

 Vores Web–master Lars Majlund. 

 Rainer Walløe: Stander ned/op, m.m. 

 Tak til dirigenten. 

 En absolut stor tak til Lone for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen. Vi glæder 

os over, at hun fortsat vil være den bærende faktor til vores åbent hus 

arrangementer – som er et tilløbsstykke. 

Samt TAK til alle Jer som giver et nap med, når vi arrangerer…..  

 

Og ikke mindst Bestyrelsen  

 

Kommende ”arrangementer”:  

 Dåb den 17.januar 2016 kl. 11 med efterfølgende frokost på Dragør Fort kl. 12.30. 

 Standernedtagning afholdes 24.april 2016 på Dragør Søbadeanstalt kl. 11.00. 

 Standeropsætning afholdes den 02.oktober 2016 på Dragør Søbadeanstalt kl. 

11.00. 

 Generalforsamling afholdes 06.november 2016 på Wiedergården kl. 11.00.  


