
 

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Søndag den 6. november 2016, 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. 

 

 

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

Generalforsamlingen startede med at mindes: 

Kirsten Petersen 

Kirsten Gulbech 

Emmy Frøsig 

Hanne Theil Larsen 

Hans Bach Jeppesen 

Benny Petersen 

Ole Nørgaard  

 

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

 

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

Generalforsamlingen godkendte generalforsamlingens lovlighed. 

 

Ad pkt. 3: Formanden aflagde beretning: (Se bilag) 

  

 Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

 

Ad pkt. 4: Kassereren fremlagde det reviderede foreningsregnskab. 

  

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet med stor applaus. 

 

Ad pkt. 5: Der var indkommet ét forslag: 

  

Fremsat af Michael Rachlin og Kresten Bondo: 

 



”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at lægge retningslinjer for  

en eller flere eftermiddage om ugen, hvor medlemmer af De Dragør  

Vandhunde må medbringe deres børn i saunaen.” 

 

Generalforsamlingen vedtog forslaget, og pålagde bestyrelsen at arbejde 

videre med dette. 

 

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

 

 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 

 

Ad pkt. 7: Der skulle ifølge vedtægterne vælges to medlemmer til bestyrelsen samt én 

suppleant. 

  

Jens Klausen og Kirsten Johansen var på valg for 2 år. Begge ønskede 

 genvalg. 

 

Jens og Kirsten blev valgt med akklamation. 

 

 

Pia Hagerup Godt, suppleant for 1 år. Ønskede ikke genvalg 

 

Bestyrelsen indstillede Martin Lønborg. 

Fra salen stillede Michael Rachlin sig til rådighed. 

Martin Lønborg blev valgt. 

  

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Børge 

Schaltz er fungerende formand indtil bestyrelsen er konstitueret. 

 

 

Ad pkt. 8: Generalforsamlingen foretog følgende valg: 

 

 Revisor: Iris Ytting.(1 år) 

 

 Revisorsuppleant: Ulrik Ankerstjerne. 

 

   

Ad pkt. 9: Evt. 

 

Indlæg fra Flemming Brylle med ide til forlængelse af brodækket ud fra 

pavillonen, så vi kommer ud til dybere vand. Flemming ønskede bestyrelsens 

accept af, at han arbejdede videre med sin ide. Generalforsamlingen og 

bestyrelsen bifaldt dette. 

 

Bo Silleman kom med følgende opfordringer til bestyrelsen: 

 Døren i plankeværket mellem midter-og herrebassinet  bør være ulåst 

i vinterhalvåret. 

 Flere affaldsspande i foreningens rum. 

 Kistebænke i stedet for almindelige bænke, for lettere rengøring og 

opbevaring. 



 Højden på plankeværket ved herresidens soldække bør være lavere, 

så udsigten kan nydes.. 

 

 Lise ?? efterspurgte et torv ved dametrapperne i damebassinet. 

 

Æresmedlemmer: Mogens Bille, Erland Holtehus, Fin Alfred blev hædret. 

 

Pia Hagerup Godt blev endnu en gang takket for sin indsat som bestyrelses-

suppleant. 

 

 

Næste generalforsamling afholdes på Wiedergården 1. søndag i november 

2017 kl 11.00, som det fremgår af vores hjemmeside. 

 

Referent: Janni Wartacz, 8. november 2016 

 

Bilag 

 

Formandens beretning 

Årets gang 

Ved sidste års generalforsamling deltog 97 medlemmer til den efterfølgende spisning. 

Vi havde en hyggelig eftermiddag, men desværre var musikerne  blevet hyret til anden 

side. 

Det sker ikke i år.  

I januar i år, afholdte vi den traditionelle frokost på Dragør Fort, med musik og hyggelig 

stemning – 62 deltog.  

Til trods for den store medlemstilgang, måtte vi aflyse dåben, da ingen var interesserede. 

 

I Februar havde vi besøg af bestyrelsen fra Den Permanente Badeanstalt i Aarhus – i 

daglig tale Jomsborg – de blev beværtet med en let anretning og en kold dukkert med 

efterfølgende sauna. Det var dem, der var så venlige at låne os 30.000 kr til sauna. 

Gælden blev afviklet sidste efterår. 

Vores Vandhund hvilede sig i 5 måneder -fra sidst i april til start oktober, så var det tid til 

at komme op igen og vise os vindens retning.  

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

Prøvebadninger er blevet populære, og et godt valg, hvis man går med tanker om at 

melde sig ind i foreningen. Her får man en vejledning & rundvisning i vores faciliteter, 

samt brugen af disse.  

Medlemmer: 

Vi er nu 610 medlemmer. 539 ”gamle”. 71 nye. 26 udmeldt. 12 som følge af manglende 

betaling og 7 efter ønske, og ja 7 døde. 13 medlemmer har tilmeldt sig sauna 

Medlemstallet stiger og stiger. Vi kan se, at det yngre publikum, finder det interessant, 

ikke mindst fordi der nu er mulighed for at komme i sauna. 

Hvis denne tendens fortsætter, må vi begynde at tænke tanker om mulighed for 

udvidelse, hvis ikke medlemsstop. 



Så stor en tilgang rykker naturligvis på den eksisterende kultur. 

Bestyrelsen er valgt af medlemmerne, og arbejder for medlemmerne. 

Vi skal alle være her, både unge & ældre. 

Det er beklageligt, at et opsat skilt, der var en HENSTILLING – og ment som en henstilling 

om, at medlemmer, der ønsker fred & ro i saunaen, skal tilgodeses, nu er blevet til et 

FORBUDT skilt – det var ikke meningen. 

Men omvendt – er det jo interessant at se nogle af de nye medlemmer. 

Dem har vi savnet på generalforsamlingerne. 

Renovering af Badeanstalten 

Dragør Kommune fortsætter renoveringen af Dragør Søbad.  

Der er blevet etableret et fint opholdsrum for Ungdomsskolen i fællesafdelingen til 

svømmeundervisning mm. 

Sauna: 

Vi har nu 2 velfungerende saunaer. 

 Det har dog krævet nogle investeringer i nyt styresystem og varmefølere mm.  

 Ønsker om at tænde saunaerne via en sms, er derfor frafaldet.  

 Saunaerne er tændt hver dag – morgen og aften, midt på dagen kan man selv 

tænde for dem, og det nye system har gjort, at de bliver hurtigere varme. 

Rengøring: 

Det stærkt stigende medlemstal  gør selvfølgelig, at der også bliver større behov for 

rengøring. 

Specielt kniber det med at holde Herresaunaerne rene & tørre. 

Bestyrelsen vil se på problemerne, og opfordre herrerne til at medbringe egen gulvklud 

eller lignende til at stå på, så det hele ikke sejler. 

Til trods for, at damerne er dobbelt så mange, er der ikke de problemer. 

Alle er som tidligere velkomne til at tage en kost eller støvsuger, hvis der er nullermænd 

i krogene. 

Kontingent: 

Den nuværende kasserer ønsker at bevare girokort til opkrævning af kontingent. 

Bestyrelsen tror ikke på ideen om ”frivillig” indbetaling på baggrund af besked fra 

hjemmesiden. Det er også stadig kun halvdelen af medlemmerne, der er tilmeldt 

Nyhedsbrevet på hjemmesiden. 

Girokort sendes – med betalingsfrist ultimo  december. 

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

ønsker at blive medlem af saunaen 

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”. 



 

Sikkerhed: 

Bestyrelsen påtænker at gentage Hjertestarter-møder. 

Pas på Jer selv og hinanden. 

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

ophør.  

Bananen findes i herrepavillonen. 

Vinterbaderåd fremgår af vores hjemmeside og er ophængt i pavillonerne. 

Hjertestarter er i skabet ml herre- og dameside i pavillonen. 

 

Nye æresmedlemmer 

Bestyrelsen har med længsel ventet på vores nye æresmedlemmer. 

De var fraværende sidste år – men nu er de her: 

Mogens Bille 

Erlan Holtehus 

Fin Alfred 

 

Tak til  

 

 Bademestrene for godt samarbejde 

 Vores musikere: Erlan, Fin Alfred og Mogens. 

 Vores Web–master Lars Majlund. 

 Rainer Walløe: Stander ned/op, m.m. 

 Tak til dirigenten. 

 Tak til revisoren 

 En stor tak til Pia for hendes mangeårige indsats i bestyrelsen. 

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

 

Og ikke mindst Bestyrelsen  

 

Kommende ”arrangementer”:  

 Dåb  i januar 2017 kl. 11 med efterfølgende frokost på Dragør Fort kl. 1230. 

Nye medlemmer opfordres til at deltage i festlighederne. 

 Standernedtagning afholdes sidste søndag i april 2017 på Dragør Søbadeanstalt kl. 

11.00. 

 Standeropsætning afholdes 1.søndag i oktober 2017 på Dragør Søbadeanstalt kl. 

11.00. 

 Generalforsamling afholdes 1.søndag i november 2017 her på Wiedergården kl. 

11.00.  


