
Dragør den 27. oktober 2018 

 

Referat af  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Endelig dagsorden. 

Søndag den 4. november 2018, 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:  

a) Brug af 200.000 kr. af foreningens kapital til jubilæumsfesten den 18. januar 

2020. 

b) Nedsættelse af et festudvalg til jubilæumsfesten den 18. januar 2020. 

6. Fastlæggelse af kontingent for sæson 1. oktober 2018 til 1. maj. 2019. 

7. Valg af bestyrelse og suppleant. Kirsten Johansen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmed-

lem men vil gerne være suppleant og Martin Lönborg ønsker genvalg. 

      Valg af suppleant 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

9. Evt. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

 

Ad 1:  

Arne Elvers valgt som dirigent. 

Ad 2:  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet. 



Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af, at tre antropologistuderende fra Københavns 

Universitet deltog i generalforsamlingen som observatører. Tilstedeværelsen blev godkendt, og her-

efter fortalte de studerende kort om deres bachelorprojekt om vinterbadning. De studerende vil i en 

periode på ca. 3uger fra generalforsamlingens afholdelse indsamle deres materiale gennem inter-

view på Søbadet. 

Ad 3: 

Formanden aflagde beretning. Formandens beretning findes på foreningens hjemmeside. 

Kommentarer til beretningen: 

Mie Find: Tak til bestyrelsen for arbejdet, og specielt en stor og hjertelig tak til foreningens afgå-

ende kasserer Kirsten Johansen for hendes mangeårige indsats i DDV. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 4: 

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet findes på foreningens hjemmeside.  

Et nyt medlem undrede sig over beløbet ved ”Kontingenter”, idet han troede, at det årlige kontin-

gent var af samme størrelse som indmeldelsesgebyret, og at det anførte beløb derfor var alt for lavt. 

Kassereren fik hurtigt afklaret misforståelsen. Indmeldelsesbegyret på 2000 kr er et engangsbeløb 

indeholdende første års kontingent, derefter er kontingentet på det beløb som generalforsamlingen 

vedtager. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 5: 

Ad a:  

Formanden fremlagde forslaget om brug af foreningens midler til afholdelse af 50 års jubilæumsfest 

i Hollænderhallen. Der bliver deltager-betaling for mad og drikkevarer, men de øvrige udgifter til 

underholdning, borddækning, servering, oprydning m.m. vil blive betalt af DDV, det maksimale be-

løb anslåes til 200.000 kr. I Hollænderhallen kan der dækkes op til 1000 gæster, bestyrelsen forven-

ter ca 500 deltagere. 

Finn Venningbo spurgte til arrangementets størrelse, hvortil formanden henviste til antallet af med-

lemmer, samt den store interesse og deltagelse ved 40 års jubilæet i 2010. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad b: 

Bestyrelsen foreslog sig selv som festudvalg. På generalforsamlingen i 2019 vil der muligvis blive 

nedsat arbejdsgrupper til festen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 300 kr.  

Generalforsamlingen bifaldt dette. 



Kontingentopkrævning udsendes via mail fra Holdsport umiddelbart efter generalforsamlingens af-

holdelse. Sidste frist for betaling er d. 20. november 2018 

Ad 7: 

Matin Lønborg genopstillede som medlem, og blev valgt. 

Lars Majlund opstillede som medlem, og blev valgt. 

Kirsten Johansen opstillede som suppleant, og blev valgt. 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Se efterskrift til dette referat. 

Ad 8: 

Iris Ytting genopstillede som revisor, og blev valgt. 

Ulrik Ankerstjerne genopstillede som revisorsuppleant, og blev valgt. 

Ad 9: 

Claus Ehlers fortalte om arbejdet med at få skrevet DRAGØR SØBAD på badeanstaltens front.  

Bo Silleman opfordrer fortsat til, at plankeværket mod Sylten i søbadets herreafdeling skæres ned i 

højden. Formanden tager dette med til Hollænderhallens Brugerråd. 

Lisbeth Heitman spurgte til, om der kan gøres noget ved de stejle trapper i dameafdelingen. For-

manden henviste til sin beretning, hvor det blev nævnt, at kommunens Handicapråd er på sagen. 

Youting Bentzen gjorde opmærksom på, at mange medlemmer stadig bruger den gamle nøglebrik, 

og at de således ikke fra fremvise et nøglearmbånd i foreningens faciliteter. Bestyrelsen svarede at 

såvel nøglebrik som nøglearmbånd stadig er fuldt brugbare og gyldige på badeanstalten. 

Ewa ?? bad bestyrelsen om at komme med forslag til, hvordan vi kan håndhæve, at saunaerne kun 

er for medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til, at man på en pæn måde italesætter dette, hvis man op-

lever at ikke-medlemmer lukkes ind i saunaerne. 

Bo Silleman nævner, at obligatorisk brug af nøglearmbånd kan være en løsning på ovenstående. Be-

styrelsen ser nærmere på forslaget. 

Henrik Christensen spurgte til, om det er tilladt at have gæster med i saunaerne. Bestyrelse svarede 

klart nej. 

Marie Knudsen foreslog salg af gæstekort. 

Benny Brennan gjorde opmærksom på, at der er hængt tove på trapperne i dameafdelingen. 

Lisbeth Heitman foreslog, at der bliver viklet bånd om metal-gelænderne på alle trapper, for at 

bedre grebet om gelænderet. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten, samt en udnævnelse af 

Kirsten Johansen til æresmedlem i De Dragør Vandhunde, som tak for 16 års virke som kas-

serer. Kirsten fik endvidere til lille gave, en gravhund i træ. 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen. 

Referent: Janni Wartacz 10. november 2018. 



 

Efterskrift til referatet: 

Bestyrelsen udgøres pr den 4.november 2018 af: 

Formand Børge Schaltz 

Kasserer Lars Majlund 

Sekretær Janni Wartacz 

Medlem Martin Lønborg 

Suppleant Kirsten Johansen 

 

 

 

 


