
 

Vinterbaderne Greve Havbad 
 

Referat af generalforsamling d. 27.05.20 (digitalt) i 

Selskabslokalet, Havnevej 11 

 
Formanden bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 
John T. Olsen blev foreslået og valgt. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt varslet og dermed lovlig. 

 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 
Lis blev valgt til referent. Der blev ikke valgt stemmetællere. 

 

 

3. Bestyrelsens beretning 
Lidt om sæsonen 2019-20. 

Det bliver igen en sæson, der vil blive husket, bl.a. fordi vi fortsatte 

medlemsfremgangen til nu over 250 medlemmer (ca.255) og over 125 på 

ventelisten. Ca. 500 følgere på vores facebookside. 

Der er kommet en trappe mere på pontonen. Vores sauna har fået udvidet 

åbningstiderne betragteligt og den er dejlig varm.  

Coronaen gjorde sit indtog verden over, og det betød også, at vi måtte ”lukke ned” 

for en periode ligesom resten af samfundet, men lige inden havde vi (bestyrelsen) 

taget fat i det næste step, som foreningen skal tage. Vores aftale med SKB løber 

en sæson mere, så vi er startet med at undersøge mulighederne for, hvad der kan 

og skal ske derefter. 

Det er også første gang, vi afholder en generalforsamling digitalt – det er meget 

nyt for flere af os. 

Sikkerhedsudvalget arrangerede igen i denne sæson et sikkerhedskursus med 

meget tilfredse deltagere. Tak for det. 

Fester/opstart/nedlukning/jul/nytårstaffel/saunagus har ikke kørt så 

struktureret, men stor tak til flere medlemmer for selv at stable noget på 

benene. Tak endnu engang. 

Økonomien fortæller vores kasserer Ghita om. 

Tak til alle i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde gennem sæsonen – 

fremtiden for vores forening ser spændende ud. 



 

På Bestyrelsens vegne TAK. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Sikkerhedsudvalget 

Medlemmerne af sikkerhedsudvalget havde valgt at stoppe. 

 

 

4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
Ghita gennemgik regnskabet for 2019, som viste et overskud før skat på 32.571 

kr. og besvarede enkelte spørgsmål. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende 

foreningsår til godkendelse 
Ghita forelagde budgettet med uændret kontingent og indmeldelsesgebyr og 

nævnte, at der er sat 50.000 kr. af til fremtidssikring af sauna og budgetteret 

med et overskud på ca. 100.000 kr. 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde ingen forslag. 

 

 

7. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode af 2 

år 
Søren, Lars og Lis blev genvalgt. 

 

 

8. Valg af mindst 1 suppleant for en periode af 1 år 
Juditt, Lars-Erik Hansen og Linda Christensen blev valgt til suppleant. 

 

 

9. Valg af revisor (ulige år) for en periode af 2 år 
Linda Christensen blev valgt. 

 

 

10. Valg af revisorsuppleant (lige år) for en periode af 2 år 
Helle Johansen fortsætter. 

 

 

 



 

11.  Eventuelt 
Fortsat ønske om omklædningsfaciliteter – der arbejdes på opgaven. 

 

Ønske om flere medlemmer ind fra ventelisten. 

 

Spørgsmål: Hvordan hænger udgiften til saunaen sammen? 

Svar: Vi betaler pr. timeforbrug (strøm, vedligeholdelse, forsikring m.m.). 

 

Søren tager kontakt til Jacob Reddersen - en af vores medlemmer, som er parat 

til at hjælpe, når vi skal tage næste step med hensyn til en blivende beliggende og 

ny sauna. 

 

Linda vil tage kontakt til Kultur og Fritid om oprettelse af Greve Havbad som 

forening, så vi kan søge tilskud. 

 

Lars og Juditt tager en indledende snak med formanden for havnen. Derudover vil 

John T. Olsen (S) afsøge det politiske miljø og vende tilbage med temperaturen 

herpå, ligesom Lars også tager en samtale med Torben Hoffmann (V) med det 

formål at bane fundamentet for en noget mere sikker fremtid for placering i 

Greve Marina. 

 

Når diverse møder er afholdt, informeres den øvrige bestyrelse. 

 

   Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
 

     Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen. 

      
 

    Lis 

    Referent 


