
 

Vinterbaderne Greve Havbad 
 

Referat af generalforsamling d. 27.05.21 i Borgerhuset 

 
Formanden bød velkommen.  

Der var 25 fremmødte medlemmer – heraf 6 online. 

 

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. Pia og Tina blev valgt til stemmetællere. 

 

 

3. Bestyrelsens beretning 
Sæsonen 2020-21 har været med meget få åbningsdage i vores sauna og med re-

striktioner, da den var åben, Vi havde ellers udvidet åbningstiderne og havde talt 

om at invitere flere nye ind i foreningen fra ventelisten. Det gav dog ingen mening 

pga. Corona restriktioner. Der var planlagt fest, saunagus, leje af ekstrasauna til 

weekender, nytårskur osv. Bestyrelsen har dog arbejdet meget i hele perioden, 

men det har ikke været noget, som vi indtil nu har kunnet offentliggøre ret meget 

af. Senere vil Lars fortælle mere om dette. Aftalen med havnen og SKB stod til 

udløb 2022, men der er aftalt en forlængelse af aftalen. Kommunen har ikke rea-

geret på vores skriftlige henvendelser ang. måling af vandkvalitet i havnebassinet, 

men vi giver ikke op og når der kommer svar, bliver det sendt videre til jer. Mange 

af jer har fortsat med at bade fra pontonen, mens saunaen har været lukket og 

har der for at komme i vandet. Der var sågar flere dage, hvor I havde glæde af 

is/slushice, når der skulle dyppes. Økonomi, fremtid og evt. ændringer i vedtæg-

ter kommer vi til i de respektive punkter. 

Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde i sæsonen, og vi glæder os til at 

præsentere, hvad der er planlagt for jer (foreningen). 

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

fremtiden for vores forening ser spændende ud. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

 

 

 



4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
Da Ghita var forhindret i at deltage, gennemgik Linda (revisor) regnskabet for 

2020, som viste et overskud før skat på 17.766 kr. og en egenkapital pr. 

01.01.2021 på 164.481 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende 

foreningsår til godkendelse 
Linda fremlagde forslag til budget med uændret kontingent men stigning i 

indmeldelsesgebyr til 700 kr. Dertil tilgang af 250 nye medlemmer (fra 

ventelisten), som giver mulighed for at købe en sauna mere (100.000 kr.) hvis 

godkendt af havnen. 

Budgettet blev godkendt. 

 

 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget. 

 

 

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

år 
Ghita, Christine og Jimmy blev genvalgt. 

 

 

8. Valg af mindst 1 suppleant for en periode af 1 år 
    Juditt, Linda og Lars-Erik blev genvalgt. 

 

 

9. Valg af revisor 

Linda blev genvalgt. 

 

 

10. Eventuelt 

Vedtægtsændringer:  

(Skulle have været behandlet under bestyrelsens beretning, men genneral-

forsamlingen godkendte, at det blev behandlet her) 

§ 3, stk. 3 – 15.september ændres til 1.september 

§ 5 – 2 måneder ændres til 1 måned 

 

 



 

Lars orienterede om kommende planer og visioner: 

Vi har nu fået anerkendt fod inden for i Greve Marina og har indgået aftale 

om muligheden for permanente vinterbadefaciliteter. 

I samarbejde med arkitekt Klaus Hansen har vi fået udarbejdet udkast og 

tegninger til rigtig fine løsninger 

Skitseforslagene blev delt med generalforsamlingen, og vi har opstillet 

følgende forslag: 

 

Før-fase. 1.oktober 2021 

Ekstra sauna: 100.000 kr. 

Ekstra medlemmer (200 stk.): 180.000 kr. 

 

Fase 1. Januar 2022 

Ny containerbaseret platform i havnen: 2 mio. (tegninger, anlæg og 

projektledelse) 

 

Fase 2. Januar 2024 

Udbygge platformen og ny placering: 2 mio. 

  

Dette kræver mere økonomi bl.a. via fonde og Greve Kommune – vi har 

derfor søgt hjælp hos en fundraiser, da vi ikke selv i bestyrelsen er rustet 

til det. 

Vi ønsker at være en del af havnen, som også er meget interesseret i det – 

der skal være mangfoldighed og bæredygtighed, som er en vigtig del af det. 

Der er kommet en ny havnebestyrelse, som er mere samarbejdsvillig. 

Vi ønsker at komme i dialog med politikerne – det er jo valgår. 

Havneaktiviteter kræver ikke byggetilladelse.  

Vi efterlyser medlemmer, der kan bidrage med deres kompetencer - vil blive 

sat på hjemmesiden/facebook. 

 

  

   Dirigenten takkede herefter for god ro og orden også online. 
 

     Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen. 

      
 

    Lis 

    Referent 


