
Vinterbaderne Greve Havbad 
 

Referat af generalforsamling d. 27.03.2019 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 
Siden sidste generalforsamling april 2018 er der sket en del i vores forening, og 

sådan vil det nok fortsætte de næste år, da vi jo alt andet lige er en nystartet 

forening (8-11-2017). 

Vi er gået fra at have 106 betalende medlemmer til nu ca. 205 betalende medlem-

mer og knap 400 på Facebook.  

Vi har fået en hjemmeside.  

Kommunen ved vi eksisterer, og der vil forhåbentlig komme et godt samarbejde ud 

af det fremadrettet.  

Vi har et godt forhold til SKB, som jo midlertidigt ejer “ vores “ sauna. Selve hav-

nen har vi også et godt forhold til.  

Blandt medlemmerne hører vi også ofte, at der allerede er godt sammenhold, og 

vinterbadere er jo også nogle yderst fornuftige mennesker, så klap jer selv på 

skulderen.  

Lige efter sæsonstart havde vi et sikkerhedskursus i SKBs lokaler og fra ponto-

nen, hvor Sikkerhedsudvalget afholdt kurset. V håber, det kan gentages, da det 

var relevant og populært. Tak til sikkerhedsudvalget. 

Foranlediget af nogle kedelige hændelser på pontonen fik vi speedet lidt op på an-

skaffelse af vores adgangssystem, og det blev også til en ny styring af tiderne i 

saunaen samt en kæmpe udvidelse af åbningstiderne. Stor tak til Ole og Martin. 

Der er kommet terapilys og vifter i saunaen.  

Rengøring af saunaen er overgået til et firma. Økonomien er sund - det redegør 

kassereren for senere.  

Fremtiden? 

Størrelsesmæssigt har foreningen nået vores max. antal medlemmer nu med de 

faciliteter der for tiden er til rådighed. Grundejerforeningen Greve Strand, som 

skaffede saunaen, er jo involveret i etablering af et decideret Havbad, hvor vi er 



tiltænkt en stor rolle qva vores størrelse og høje aktivitetsniveau.  

Så vi står lidt i stampe nu og skal finde ud af, hvad næste step er: en fastholdelse 

af dette niveau eller gå efter en ny “ rigtig “ sauna med plads til flere (større for-

ening)? 

 

Jeg vil gerne takke de afgående suppleanter for et godt samarbejde i denne peri-

ode.  

På Bestyrelsens vegne TAK 

 

Sikkerhedsudvalget 

Lars-Erik fortalte, at skilt med GPS adresse er bestilt og vil snart blive sat op. 

Vi har talt om at arrangere et nyt sikkerhedskursus og evt. førstehjælpskursus. 

Bo,Tine og Lars-Erik fortsætter i  sikkerhedsudvalget. 

 

Saunatider 

Kristine fortalte om brug af sauna ud fra mødeskema (uddelt) fra 

adgangssystemets start og til dato. Der er pænt fremmøde – dog lidt tyndt om 

aftenen, men mange om formiddagen lørdag/søndag. 

 

 

4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
Ghita gennemgik regnskab for 2018 (uddelt) og besvarede enkelte spørgsmål. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende 

foreningsår til godkendelse 
Ghita forelagde budgettet(uddelt) med uændret kontingent og indmeldelsesgebyr 

og nævnte, at der er sat penge af til flere events f.eks. saunagus i den nye sæson. 

 

Spørgsmål: Hvor mange armbånd er ikke hentet? 

Svar: Ca. 20 stk. – de er medlem, indtil den nye sæson pr. 01.09.19. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
Kristine gennemgik bestyrelsens forslag (uddelt) til ændring af vedtægter. 

 

§ 3,stk. 1: Sidste punktum slettes. 

Vedtaget. 

 

 

§ 4, stk. 2: Sidste punktum slettes. Konsekvensrettelse i § 8 –  



Generalforsamlingen, dagsorden 

Vedtaget. 

 

§ 12, stk.1: 15.februar …… ændres til ”1.marts afgiver bestyrelsen regnskab og 

status til revisor, dog senest 14 dage før generalforsamlingen.” 

Vedtaget  

 

 

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

år 
Ghita, Kristine og Jimmy 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 
 

Forslag om lidt opsparing i foreningen. 

 

Juditt fortalte om udveksling af ideer fra Landsmøde for vinterbadere i Holbæk, 

hvor Frederikssund Vinterbadeforening havde samlet penge ind via fonde samtidig 

med, at kommunen havde givet tilsvarende beløb. 

 

Herefter snak om fundraising til stort havbad, men desværre er der ikke nogen i 

kommunen p.t, der kan hjælpe os. 

 

Fortsat ønske om omklædningsfaciliteter – der arbejdes på opgaven. 

 

Spørgsmål: Hvor mange står på venteliste? 

Svar: 35 personer. 

 

Forslag om hegn omkring saunaen, som kan give læ til saunaen, specielt når vinder 

er i syd.  

Bestyrelsen søger havnen om tilladelse. 

 



Spørgsmål: Hvordan hænger udgiften til saunaen sammen? 

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

 

Herefter snak (gode ideer) om vedligeholdelse af sauna. 

 

 

   Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
 

     Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen. 

      
 

    Lis 

    Referent 


