
 

Referat 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Endelig dagsorden. 

 

Søndag den 3. november 2019, 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 Annette Vang: Forslag til ændring af fællessauna hos damerne. 

Forslag 1. Fællessauna hos damerne ophører. Fællessauna hos mændene fortsætter. 

Forslag 2. Fællessauna hos damerne tirsdag og torsdag efter kl. 19.00 Fællessauna hos her-

rerne mandag og onsdag efter kl. 19.00.                                                                                           

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

7. Valg af bestyrelse og suppleant.  

Sekretær Janni Wartacz og formand Børge Schaltz, begge genopstiller. Suppleant Kirsten 

Johansen genopstiller. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Ulrik Ankerstjerne genopstiller. 

9. Evt. 

 

Ad 1: 

Arne Elvers blev valgt til dirigent. 

 

Ad 2: 

Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt med rettidige opslag på hjemmesiden og på 

Dragør Søbad. 



Ad 3: 

Formanden aflagde beretning. Beretningen er at finde på De Dragør Vandhundes hjemmeside. 

Der var følgende bemærkninger til beretningen: 

Lone Parbs: Gelænderet på trappen hos damerne sidder også løst. 

Karen Maas: Reb ønskes på den yderste trappe i damebassinet. 

Lisbeth Heitman: Der er af redningsmæssige årsager brug for flere trapper i bassinerne. 

Beretningen blev énstemmigt vedtaget med applaus.  

 

Ad 4: 

Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskabet er at finde på De Dragør Vandhundes hjemmeside. 

Der var følgende spørgsmål til regnskabsaflæggelsen: 

Lone Parbst bad om uddybning af udgifter til administration. Lars Majlund uddybede disse. 

Lotte ?? spurgte, om årsagen til at udgiften til rengøring er steget. Kirsten Johansen svarede, at ren-

gøringsfrekvensen er sat op og at priserne er steget. 

Leise ?? spurgte til om renterne i regnskabet er indtægter. Lars Majlund svarede, at renterne er ud-

gifter. 

Regnskabet blev vedtaget med applaus. 

 

Ad 5: 

Annette Vang motiverede og fremstillede sit forslag, se bilag 1. 

Der var følgende kommentarer inden afstemning om forslagene: 

Leise ?? foreslog at kun saunamedlemmer stemte om forslaget. 

Dorthe ?? pointerede, at både saunamedlemmer og øvrige medlemmer kan have en holdning til til-

stedeværelsen af herrer i dameafdelingens sauna. 

Der blev stemt om forslagene: 

Forslag 1: 14 for og 14 imod forslaget. Forslaget blev altså ikke vedtaget. 

Forslag 2: 35 for og 2 imod. Forslag 2 blev dermed vedtaget. 

Annette Vang afsluttede med en bemærkning om, at der i forhold til offentligheden bør være en 

form for advisering om, at der efter kl. 19 kan være personer af modsat køn i hver af de to afdelin-

ger. 

Karen Maas bemærkede, at tiderne hvor børn er velkomne i saunaerne ikke overholdes. Dirigenten 

opfordrede til en opstramning omkring dette. 

Bestyrelsen udfærdiger nye opslag om de ændrede forhold for fælles-sauna. 



 

Ad 6: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 300 kr. Der kommer opkrævning via Holdsport kort tid 

efter generalforsamlingen. 

 

Ad 7: 

Janni Wartacz og Børge Schaltz blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen for en 2-årig periode. 

Kirsten Johansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode. 

 

Ad 8: 

Ulrik Ankerstjerne blev valgt som revisor, og Lisbeth Weien blev valgt som revisor-suppleant. 

Begge for en 1-årig periode. 

 

Ad 9: 

Lars Majlund opfordrede til, at medlemmerne hilser pænt på hinanden på Søbadet. 

Lisbeth Heitman beder om et kort oprids af jubilæumsfesten. Formanden ridsede kort op. 

Vicky Mikkelsen spurgte til brug af foreningens midler til jubilæumsfesten. Dirigenten henviste til 

forrige generalforsamlings vedtagelse. 

Martin Lønborg opfordrede medlemmerne til at finde gamle foto frem til brug i jubilæumsbogen. 

Foto og tilhørende tekst kan afleveres til Martin i postkassen på Stautz Alle 1A senest d. 1. decem-

ber. 

Claus Ehlers opfordrede ligeledes til foto til jubilæumsbogen, som han skriver sammen med Dines 

Bogø. Foto og tekst kan også afleveres til Claus eller Dines, deadline er fortsat 1. december. 

 

Dirigenten afsluttede mødet med at takke for god ro og orden. 

 

Referent: Janni Wartacz, 9. november 2019. 

 

 

Bilag 1: 

Tak,  

Mit navn er Annette Vang og jeg er en af de heldige, der bor her i Dragør,  

og jeg er en af de heldige, der er medlem af De Dragør Vandhunde. 



Vi er mange, der nyder at bade nede på Dragør Søbad. 

Både om sommeren, når solen står højt,  

Om efteråret, når det begynder at ruske og de dage, hvor vi kan nyde efterårssolen 

Om vinteren, når frosten bider sig fast  

Og om foråret, når det er bliver lysere og varmere 

Det er en naturoplevelse, der er helt unik   

Og et sted vi alle kan koble af fra dagens stress og jag og nyde det fællesskab, vi er en del af der-

nede. 

Der er flere generationer der er medlem af De Dragør vandhunde og bruger Dragør Søbad. 

Der er dem, der har været vinterbadere i flere årtier. 

Der er dem, som jeg, der har været vinterbader i omkring 10 år. 

Og så er der også dem der lige er blevet det. 

Ligesom der er flere generationer, er der forskellige holdninger og ønsker, både til fællesbadning og 

fællessauna.  

Men især graden af blufærdighed hos den enkelte er forskellig. 

Nogen synes, at det er helt naturligt, at kvinder og mænd bader og går i sauna sammen. 

Nogen vinterbadere synes det er i orden, at både Dame og Herre saunaen bruges til fællessauna, 

BARE det ikke ér, når de er der! 

Og inde hos damerne, er der også dem, der IKKE finder det passende, at mænd har sin gang i dame-

saunaen og i det hele taget i Dameafd.  

Dette er også for at respektere de kvinder, i alle aldre, der bader på Dragør Søbad og som IKKE er 

medlemmer.  

De gældende tider, der er for fællessauna, er fra kl. 17-20 og er hver anden dag i henholdsvis herre- 

og damesaunaen. 

For mange af os er dette et tidspunkt, hvor vi kommer hjem fra arbejde og har tid til at bade og gå i 

sauna. 

Nu er det ikke så tit vi ser mandlige medlemmer, der gæster damesaunaen. 

Så vi tænker at behovet for fællesauna ikke er så stort inde hos damerne. 

Derfor har vi indgivet følgende Forslag til ændring tiderne af fællessauna hos damerne: 

Forslag 1. Fællessauna hos damerne ophører.  

Fællessauna hos mændene fortsætter. 

Forslag 2. Fællessauna hos damerne tirsdag og torsdag efter kl. 19.00  

Fællessauna hos herrerne mandag og onsdag efter kl. 19.00. 

Tak for jeres opmærksomhed 



 

 


