Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Endelig dagsorden
Søndag den 7. november 2021, kl. 11.00 på Wiedergården
Dagsorden iht. Vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Konstatering af mødets lovlighed
Formanden aflægger beretning
Regnskabsaflæggelse 2019/2020 og 2020/2021
Behandling af indkomne forslag. Se bilag
Fastlæggelse af kontingent for sæson 1. oktober til 1. maj.
Valg af bestyrelse og suppleant.
På grund af der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 (Covid-19) er alle bestyrelsesmedlemmerne på valg:
1-årig periode:
Martin Lönborg, Lars Majlund – begge genopstiller.
2-årig periode:
Janni Wartacz, Børge Schaltz – begge genopstiller
Suppleant
Valg af suppleant for 1-årig periode: Kirsten Johansen – genopstiller.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Ulrik Ankerstjerne genopstiller. Revisorsuppleant Lisbeth Weien genopstiller.
9. Evt.
Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5 skal være bestyrelsen i hænde senest den
24. oktober 2021
Ad 1:
Arne Elvers blev valgt som dirigent.
Ad 2:
Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

Ad 3:
Formand Børge Schaltz aflagde sin beretning. Beretningen er at finde på De Dragør Vandhundes
hjemmeside.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Ad 4:
Kasserer Lars Majlund fremlagde regnskab for 2019/2020. Regnskabet er at finde på De Dragør
Vandhundes hjemmeside.
Frank Jørgensen havde en kommentar til beløbet til rengøring, som vurderedes som værende lavt.
FJ talte for en hyppigere rengøring, når beløbet ikke er højere, end det er. Lars Majlund bemærkede, at Covid-19-nedlukningen er årsagen til det lave beløb. Beløbet er væsentligt højere i efterfølgende regnskabsår, da der er gjort væsentlig mere rent i 2020/2021.
Regnskabet for 2019/2020 blev enstemmigt vedtaget.
Lars Majlund fremlagde regnskabet for 2020/2021. Regnskabet er at finde på De Dragør Vandhundes hjemmeside.
Regnskabet for 2020/2021 blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5: Se bilag
Forslag 1:
Maja Hornstrup fremlagde sit forslag, og begrundede forslaget med et ønske om muligheden for
fællessauna både på hverdage og weekenden.
Bestyrelsen kunne ikke bifalde forslagets 1. del, men der blev udtrykt støtte til forslagets 2. del.
Annette Vang udtrykte bekymring såfremt forslagets 2. del blev vedtaget, idet dette kan betyde, at
der er mænd i dameafdelingen på de angivne tidspunkter. Annette Vang mener ikke, at dette kan
være foreneligt med offentlighedens brug af søbadet udenfor søbadets sommeråbning. I det mindste bør der skiltes tydeligt med, at der kan forekomme mænd i dameafdelingen.
Tom Pedersen anser forslagets første del for meget indgribende i herrernes saunatid.
Forslagets 1.del blev sat til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslagets 2.del blev sat til afstemning. 29 medlemmer stemte for forslaget. 28 medlemmer stemte
imod forslaget. Forslaget blev dermed vedtaget.

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge ”lovligheden” i at give herrer adgang til Søbadets dameafdeling i sauna-fællestiden i foreningens sæson.
Forslag 2:
Bestyrelsesmedlem Martin Lønborg fremlagde Mikael Sejersens forslag, da MS var blevet syg.
Bestyrelsen tilkendegav støtte til forslaget, samt villighed til at indgå i et eventuelt udvalg, hvis
forslaget vedtages. Det er bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer ønsker øgede muligheder
for sauna. Bestyrelsen anser det dog også for væsentligt at få analyseret data over antallet af brugere af de eksisterende saunaer.
Leif Holmelin anbefalede kontakt til Helgoland for inspiration til projektet.
Kirsten Hald udtrykte ønske om fortsat fri adgang til pavillonen.
Forslag 2 blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.
Dirigenten besluttede, at afvente nedsættelsen af udvalget til efter behandlingen af Forslag 3, da
dette også omhandler saunaer.
Forslag 3:
Lars Georg Brandt fremlagde sit forslag. Det fremgik her, at ”sammenlægning af de to varmestuer
til en stor herrestue”, som er indeholdt i forslaget, handler om Pavillonen. LGB ønskede ikke at
forringe damernes vilkår.
Der var debat om forslagets indhold.
LGB erklærede sig indforstået med, at forslaget indgår som inspiration til arbejdet i det nye saunaudvalg (Forslag 2).
Forslag 4:
Flemming Brylle var ikke tilstede, så dirigenten læste forslaget op.
Bestyrelsen tilkendegav, at man ikke bifaldt en kontingentforhøjelse på nuværende tidspunkt, samt
at man anser udgravning af bassinerne for en kommunal opgave.
Forslaget blev sendt til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

Nedsættelse af sauna-udvalg:
Følgende medlemmer stillede sig til rådighed for saunaudvalget:
Mikael Sejersen

Benny Brennan

Leif Holmelin

Dorit Aalbæk

Ina Lindquist

Janne Højer Christensen

Lars Georg Brandt

Alle indgår i saunaudvalget sammen med 1 - 2 repræsentanter fra bestyrelsen. Bestyrelsen indkalder til udvalgets første møde.
Ad 6:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 300.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7:
Bestyrelsen blev genvalgt med akklamation.
Ad 8:
Ulrik Ankerstjerne blev genvalgt som revisor, og Lisbeth Weien blev genvalgt som revisorsuppleant. Begge blev valgt med akklamation.
Ad 9:
Kasserer Lars Majlund opfordrede medlemmerne til at se den lille video om Holdsport på DDV’s
hjemmeside, såfremt man har glemt, hvordan Holdsport fungerer, når der skal betales kontingent
eller andet.
Annette Vang protesterede over, at Forslag 1 blev sendt til afstemning før afklaring af lovligheden
vedr. herrer i dameafdelingen. AV opfordrede endnu en gang til opsætning af skilte på Søbadet.
Lotte spurgte om, hvilke kriterier der ligger til grund for optag af nye medlemmer? Lars Majlund
svarede, at det afhænger af bestyrelsens skøn over belastningen af DDV’s faciliteter. Der vil
komme en kraftig opfordring til, at alle bruger egen nøglebrik ved indgang til foreningens rum, da
disse data er medvirkende til bestyrelsens skøn.
Claus Ehlers gentog formandens ord om, at der i lokalet lå en jubilæumsbog til medlemmer, der
ikke allerede har fået en bog.

Ina foreslog, at man undersøger om, der kan opsættes flydebroer i vandet, så det bliver lettere at
komme ud på dybt vand.
Ena støttede bestyrelsens forslag om, at alle lukker sig ind med egen nøglebrik.
Hanne fortalte, at hun kender til nye medlemmer, der er blevet mødt med en uvelkommen tone,
når de er kommet i Pavillonen. Hanne opfordrede til, at man møder nye medlemmer positivt.
Ulla gav udtryk for, at hun følte sig vel modtaget som nyt medlem.
Dirigenten afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden med tak til alle, der gør en indsats for De Dragør
Vandhunde, og til alle de fremmødte.

Referent: Janni Wartacz, 7. november 2021

Bilag:
Punkt 5. Indkomne forslag
Forslag 1 fra Maja Hornstrup:


Der er fællestid ved herrerne fra 17-22 alle ugens dage.
Hvis ovenstående forslag ikke vedtages stilles alternativt forslag:
 Der er fællestid hos damerne på alle lige datoer fra kl. 17 til 20, og fællestid hos herrerne på
ulige datoer fra 17 til 20.
Forslag 2 fra Mikael Sejersen:
Ny sauna
Der nedsættes en gruppe til at undersøge mulighederne for at opføre en ny, stor sauna med
moderne faciliteter.
Saunaen kunne eventuelt lægges ud for pavillonen og opføres med store panoramavinduer
ud mod Øresund.
Det er i første omgang ikke relevant at afgøre, om saunaen skal opføres som fællessauna,
eller om den eventuelt skal deles i to.
Gruppens arbejde skal blandt andet afdække relevante forhold omkring:
- Lovgivning, tilladelser, godkendelser mv.
- Konstruktion og design
- Økonomi og finansiering

Gruppens arbejde skal tage udgangspunkt i grundlag, der allerede måtte forefindes, og for så
vidt muligt forsøge at inddrage de kompetencer, der er tilstede i foreningen.
Gruppens formål vil være at tilvejebringe et sagligt beslutningsgrundlag for en kommende
generalforsamling for eventuelt at igangsætte opførelsen af en ny sauna.
Forslag 3 fra Lars Georg Brandt:
Bestyrelsen opfordres til at arbejde for at forbedre foreningens aktiviteter,
- ny varmestue for damerne i dameafdelingen
- sammenlægning af de to varmestuer til en stor herrestue - udvidelse af herresauna ved at inddrage
saunaomklædning og etablere nyt 'koldt' omklædningsrum. Vi tror bedre forhold vil aktivere flere.
Vh bad(e) boyz
Forslag 4 fra Flemming Brylle:
Årskontingentet reguleres ved dette års generalforsamling til en normal position kr. 500 årligt. Dette
muliggør, udover bedre økonomi til udbygninger af sauna/omklædningsrum samt løbende drift, at
der er råderum til at foretage udgravninger i dameafdelingens bassin hver andet år, professionelt, så
der ikke opstår ”tanglommer” som skete tidligere.

