10. november 2022

Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Søndag den 6. november 2022, kl. 11.00 på Wiedergården
Dagsorden i henhold til vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Konstatering af mødets lovlighed
Formanden aflægger beretning
Regnskabsaflæggelse 2021/2022
Behandling af indkomne forslag – se bilag.
Fastlæggelse af kontingent for sæson 1. oktober til 1. maj.
Valg af bestyrelse og suppleant:
• Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På valg er Martin Lönborg og Lars
Majlund – begge genopstiller
• Suppleant:
Valg af én suppleant for en 1-årig periode: Kirsten Johansen – genopstiller.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Ulrik Ankerstjerne genopstiller. Revisorsuppleant Lisbeth Weien genopstiller.
9. Eventuelt

Referat:
Formanden bød velkommen, og meddelte, at Martin Lønborg alligevel ikke ønskede genvalg under
punkt 7, som det ellers fremgår af dagsorden.

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 regnskabet for 2021/2022.
Lars Majlund fremhævede, at beløbet for elektricitet til dels dækkede to års forbrug, idet regningen for el-forbruget i 2020/2021 først blev opkrævet af Dragør Kommune i 21/22. El-regningen for
20/21 var et lavt, skønnet beløb på grund af corona-nedlukningen, samt nedbrænding af bademesterrummet, hvor el-måleren var/er placeret. Bestyrelsen vurderer, at det lavt skønnede beløb var
i foreningens favør.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskabet kan ses på DDV’s hjemmeside.

Ad 5: Se bilag.
Michael Sejersen motiverede sit forslag om opsætning af en Aquadropper i hver af saunaerne. MS
mener, at det vil være bedre for saunaovnene at få vand drypvis i stedet for en lidt større mængde
vand på én gang.
Bestyrelsen bifaldt til dels forslaget, hvis Aquadropperen kan hænges op uden, at man er nødt til
at ødelægge det beskyttende glas, der sidder på siden af og over ovnen.
Michael Weber indvendte, at en del af saunakulturen går tabt ved brug af vand i saunaerne, og at
det ikke er alle, der ønsker damp i saunaen.
MS mente, at man kan stoppe for dryppene, hvis man ikke ønsker damp.
Forslage 1.a blev vedtaget såfremt det kan lade sig gøre at montere Aquadropperne.
Forslag 1.b blev vedtaget, idet Michael Sejersen i samarbejde med bestyrelsen står for det videre
arbejde med Forslag 1.a.

Ad 6:
Bestyrelsen foreslår et kontingent på 350 kr for sæsonen 2022/2023. Det er en stigning på 50 kr i
forhold til de sidste års kontingent.Lars Majlund begrunder forslaget med, at driftsudgifterne er
steget p.g.a. inflationen og de øgede el-priser. Bestyrelsen ønsker så vidt muligt at undgå, at egenkapitalen bruges til drift. Forslaget blev vedtaget.

Ad 7:
Martin Lønborg genopstiller ikke.
Anders Lyngbak Nymand vil gerne stille op, og Anders blev valgt som medlem af bestyrelsen.
Lars Majlund genopstiller, og Lars blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.
Kirsten Johansen genopstiller, og Kirsten blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Lars og Anders er begge valgt for en to-årig periode.
Kirsten er valgt for en ét-årig periode.

Ad 8:
Ulrik Ankerstjerne blev genvalgt som revisor.
Lisbeth Weien blev genvalgt som revisor-suppleant.

Ad 9:
Lars Majlund gjorde opmærksom på, at der ved en fejl er blevet sendt kontingent-opkrævning ud
via Holdsport d. 1. november. Denne opkrævning annulleres, og der kommer en ny opkrævning
medio november.
Hanne Lutz fremhævede, at rengøringen af damesaunaen ikke er tilfredsstillende, idet der længe
har siddet et snusket lag skidt indvendigt langs vinduerne. Dette kræver knofedt at fjerne, og trods
medlemmets opfordring til rengøringen, så er det ikke sket.
Bestyrelsen lovede at gå videre med dette til rengøringen.

Michael Sejersen opfordrer til, at en navngiven ung mand på ca 16 år tilbydes medlemskab af DDV,
da han bader hver eneste dag.
Bestyrelsen indvendte, at vi ikke tilbyder medlemskab udenom ventelisten, og at ifølge DDV’s vedtægter er foreningen for personer over 18 år.

Lotte Krøyer gør opmærksom på, at en ny kokosmåtte trævler. Medlemmet spørger derefter ind
til, hvor mange sauna-medlemmer, der er blandt damerne. Hun ønsker endvidere, at ikke-saunamedlemmer får adgang til det store omklædningsrum ved damesaunaen, da der ofte om morgenen er pladsmangel i de øvrige omklædningsrum.
Bestyrelsen er vidende om den trævlende måtte. Bestyrelsen kan ikke på stående fod sige, hvor
mange ikke-sauna-medlemmer der er i DDV. Bestyrelsen anser saunaomklædningsrummet som
værende til saunamedlemmer, idet nøglebrik-systemet er tilpasset dette.

Jesper Hartung mindes med glæde 50-års jubilæumsfesten, og han ser gerne, at der holdes en stor
fest hvert 5. år.

Stig Ekkert ser gerne, at Dragør Kommunes regel om, at der ikke må være hunde på Søbadet, bliver ændret i vinter-halvåret, således at hunde er velkomne.
Bestyrelsen kan ikke lave om på skiltningen til Dragør Kommunes ejendom.

Lene Hvidkær vil gerne vide, hvor mange af foreningens medlemmer, der ikke bor i Dragør.
Bestyrelsen kender ikke antallet, og det vil være tidskrævende at få overblik over dette.

Mary Ann Havbirk beder om, at der indkøbes nye træ-baderiste til Pavillonen, disse er til at stå på,
når man kommer våd op af vandet.
Bestyrelsen ser nærmere på ønsket.

Kirsten Eidemark beder om, at der kommer snor/tov rundt om gelænderet på dametrapperne, så
de bliver nemmere at hold omkring.
Bestyrelsen ser nærmere på, om det kan lade sig gøre.

Lisbeth Heitman bemærker, at gummibelægningen på trappetrinnene på trappen ved damesaunaen er usikre at træde på.
Bestyrelsen ser nærmere på, om der er noget at gøre ved det.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: Janni Wartacz 10. november 2022

Bilag til Punkt 5:
Fra: mikael.sejersen@gmail.com <mikael.sejersen@gmail.com>
Sendt: 23. oktober 2022 20:36
Til: info@dedragoervandhunde.dk
Emne: Til behandling på generalforsamlingen Søndag den 6. november 2022 kl. 11:00

Forslag 1A:
I forbindelse med at der opsættes nye ovne foreslås det, at der også opsættes en ”Aquadropper” i
hver af saunaerne. Aquadropper er en automatisk sauna fugter. Der kan læses mere om den på
nettet, men her et billede, der nok siger mere end mange ord:

Ovnene har ikke godt af at blive overvandet. Dels går det ud over stenene, men også varmelegemerne og resten af ovnen. Derudover trækker ovnen mere strøm, når varmelegemerne afkøles,
hvilket meget let kan lede til overbelastning af elinstallationerne.
Alternativt kan der forsøgsmæssigt opsættes en i den ene sauna. Anskaffelsesprisen for én
Aquadropper er omkring 900 kroner.

Forslag 1B
Hvis forslag 1A vedtages, foreslås det, at der udnævnes en person til at sørge for, at Aqudropperne
opsættes hurtigst muligt.

