
 

Referat af 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

Søndag den 5. november 2017, kl. 11.00 på Wiedergården 

Dagsorden iht. Vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Konstatering af mødets lovlighed 

3. Formanden aflægger beretning 

4. Regnskabsaflæggelse 

5. Behandling af indkomne forslag.                                                                                             

Fra bestyrelsen: 

 Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen finder, at tiden er inde til en revision af 

De Dragør Vandhundes vedtægter. Bl.a. betyder den teknologiske udvikling, at flere 

af vedtægterne er blevet forældede, og bestyrelsen foreslår derfor ændringer, så for-

eningens vedtægter bliver mere tidssvarende.   

 Honoraret iflg. de nye vedtægter §5. Et årligt honorar til kassereren på kr. 3.750.    

 Fra Lisbeth Weien: Brug af diverse duft olier i sauna (f.eks. hældt på ovnen) er ikke 

tilladt.   

 Fra Søren Keldorff: Fælles sauna for de to køn hver dag kl. 9-11 på skift: Lige datoer 

i mandesauna og ulige i kvindesaunaen. Formålet er at ægtepar, kærester og andre 

kan have glæde af det andet køn også om formiddagen. Fællestiden om formiddagen 

ligger skiftevis modsat af fællestiden om aftenen. Jeg er fredsommelig over for andre 

klokke slet og hvis der ønskes samme skift mellem saunaerne som om aftenen.                                                                            

6. Fastlæggelse af kontingent for sæson 01. oktober til 01. maj. 

7. Valg af bestyrelse og suppleant. Janni Wartacz og Børge Schaltz begge er villig til genvalg.                                                                           

Valg af suppleant 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Evt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5 skal være formanden i hænde se-

nest 10 dage før generalforsamlingen. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

Ad 1: 

Arne Elvers blev valgt som dirigent. 



 

Ad 2: 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad 3: 

Formanden, Børge Schaltz, aflagde sin beretning. Denne kan læses på foreningens hjemmeside. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 4: 

Kassereren, Kirsten Johansen, gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5: 

Forslag om vedtægtsændringer: 

Næstformanden, Janni Wartacz, redegjorde for de foreslåede vedtægtsændringer. Der var debat om 

forslaget.  

Generalforsamlingen vedtog en lille ændring af ordvalget i §2, således at ”anmodning om opta-

gelse” erstatter ordet ”indmeldelse”. 

Dirigenten bad bestyrelsen, på opfordring fra generalforsamlingen, om at give revisoren ”kigge-ad-

gang” til foreningens bankkonto.  

Endvidere blev bestyrelsen bedt om på sigt at arbejde på at kunne fjerne ordet ”eventuelt” i §4. 

Dette kræver imidlertid et øget kendskab i bestyrelsen til redigering af foreningens hjemmeside, så-

ledes at vi ikke er afhængige af assistance fra webmasteren. Bestyrelsen blev bedt om at tage dette 

op igen på generalforsamlingen i 2018. 

Vedtægtsændringerne er herefter enstemmigt vedtaget, og er øjeblikkeligt gældende. 

 

Forslag om honorar til kassereren: 

Generalforsamlingen vedtog at tildele kassereren et årligt honorar på kr. 3.750 

 

Forslag fra Lisbeth Weien: 

Generalforsamlingen diskuterede brugen af duftolier i saunaerne.  

Forslaget om forbud mod duftolier blev ikke vedtaget. Bestyrelsen gav tilsagn om at udarbejde et 

regelsæt for brug af duftolier, så alle medlemmer kan delvist imødekommes. 

 

 



Forslag fra Søren Keldorff: 

Forslaget om øget fællestid i saunaerne blev ikke vedtaget. 

 

Ad 6: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 300. Forslaget blev vedtaget. 

 

Ad 7: 

Børge Schaltz og Janni Wartacz blev begge genvalgt for en 2-årig periode. 

Lasse Birk blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. 

 

Ad 8: 

Iris Ytting blev genvalgt som revisor. 

Ulrik Ankerstjerne blev genvalgt som revisor-suppleant. 

 

Ad 9: 

Bo Sillemann anmodede bestyrelsen om at arbejde for en lavere højde på plankeværket i herreafde-

lingen, så udsigten mod Sylten kan nydes. 

Claus Ehlers anmodede bestyrelsen om at arbejde for, at der bliver skrevet ”Dragør Søbad” på faca-

den på badeanstalten. For eksempel med store bogstaver udskåret i træ. Finn Alfred foreslog i til-

knytning til dette, at teksten skrives med graffiti. 

Mie Finn bad om et termometer til at måle vandtemperaturen i dameafdelingen. 

Iris Ytting forslog kokosmåtter helt ud til den yderste trappe i dameafdelingen. 

Finn Venningbo nævnte, at uret i herresaunaen ikke går rigtigt. 

Et medlem bad om udbedring med grus ved overgangen mellem strand og badebro. 

Lisbeth Heitman bad om rengøring af det lille omklædningsrum i dameafdelingen. 

Vicki Mikkelsen bad om en trappe tæt på det lille omklædningsrum i dameafdelingen. 

Et medlem bad om, at trappen bliver en bred trappe. 

Lisbeth Heitman pointerede, at dameafdelingens trapper er meget stejle, og kan være svære at be-

nytte for gangbesværede medlemmer. 

Bestyrelsen vil drøfte medlemmernes fremsatte ønsker, og om muligt gå videre med disse. 

Dirigenten takkede for en god generalforsamling. 

 

Referent 

Janni Wartacz, 5. november 2017                            Godkendt af Arne Elvers, 6. november 2017 


