
 
Vinterbaderne Greve Havbad 
 
Referat af generalforsamling d. 19.04.22 i Borgerhuset 
 
Formanden bød velkommen.  
Der var 32 fremmødte medlemmer (incl. bestyrelsen). 
 

1. Valg af dirigent 
Michael Løytved blev foreslået og valgt. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for rettidigt varslet og dermed lovlig. 
 
 
2. Valg af referent og stemmetællere 
Lis blev valgt til referent. Anne og Fritze blev valgt til stemmetællere. 
 
 
3. Bestyrelsens beretning 
Så gik der endnu en sæson i vores forening. Men hvilken én! Fordoblede jo antal 
saunapladser og fik desværre en omgang corona mere, som udskød mange af vores 
planer/ønsker. Vi nåede dog at få den længe ønskede overdækning inden sæsonen 
sluttede. Vi har nu 560 betalende medlemmer og når vi inviterer til sæsonstart, 
når vi de planlagte 600 medlemmer. Ventelisten er på ca. 130. 

En stor tak skal lyde til havnen (Greve Marina) og SKB for deres velvilje til vores 
markante udvidelse. Tak. Ligeledes har arkitekten Klaus været en stor hjælp. Tak. 
Der er netop bestilt et hegn/låge, som skal sikre adgang til vores område, som kun 
er for medlemmer. Vær venlig at respektere brugen af armbånd til adgang i områ-
det. Det er IKKE tilladt at medbringe gæster – undtagen den første tirsdag i hver 
måned (nyt tiltag). 

Vores økonomi er trods de enorme udskrivninger stadig sund. 

Vi fik også (endelig) sat noget gus i værk, som var en succes. Det vil der komme 
mere af i den kommende sæson, og hvis der er medlemmer, der ønsker gusuddan-
nelse, vil vi hjælpe det på vej. 

Det har været småt med arrangementer fra vores side, hvilket vi kan give corona 
skylden for. Vi havde dog kaffevognen fra Bekkers café forbi til sæsonåbningen, 
hvilket også kom i Sydkysten. Der var planlagt besøg af en foodtruck fra Mou 
Supper, men den blev aflyst. Så den nye sæson kunne være der, hvor vi får holdt-
nogle arrangementer for alle medlemmer f.eks. jul/nytår og opstart/afslutning. 
Sæsonen blev igen udvidet og er pt. fra 1.oktober til 1.maj. 

Vi glæder os til den nye sæson og takker for den næsten ”overståede”. 



Tak til alle i bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde gennem sæsonen.  
Beretningen blev godkendt. 

 
Lars – status for samarbejde med havnen 
Havnens vedtægter rummer kun 4 foreninger, og det er der allerede, men der er 
nu blødt lidt op for det med den nye havnebestyrelse. 
Havnen har ønsker om en ø mere incl. restaurant/café, men det giver modstand fra 
sejlklubberne. 
Strandparken har store planer om havbad. Der går sikkert 3-4 år, før der sker 
noget mere. Vi må regne med en investering på 5-8 mio kr. 
Vi har et godt forhold til havnen, men hvis det skal fortsætte, kræver det, at vi 
opfører os ordentlig.  
Det er svært at skaffe midler, så det kræver igangsætning af fundraising. 
Vi anbefaler, at vi rykker med ud på Dykanden. 
Vi har nu 2 gode saunaer + god overdækning, som vi kan klare os med 2-3 år. 
 
 
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse 
Da  Ghita var forhindret i at deltage, gennemgik Søren regnskabet for 2021 og 
svarede på spørgsmål så godt, som det var muligt. Saldo ved årets start er 164.481 
kr. Regnskabet viste et overskud før skat på 258.457,70 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
Snak om opkrævning via Holdsport kontra betalingsservice, evt. ændre betegnelse 
på konto 3140. 
Regnskabet skal snarest muligt godkendes og underskrives af revisor. 

 
 
5. Budget med kontingent og indmeldelsesgebyr for indeværende 

foreningsår til godkendelse 
Søren fremlagde forslag til budget med kontingent på 500 kr. og 
indmeldelsesgebyr på 800 kr. – en lille stigning. Det forventede elforbrug er i 
budgettet forhøjet fra 120.000 kr. til 240.000 kr. 
Herefter snak om budget og elpriser – det meste af kontingentet går til el. 
Vi er ikke interesseret i at skabe en opsparing, men vi er nød til at samle noget 
kapital sammen. 
Accept af budgettet til forhøjelse af kontingent fra 400 til 500 kr. 
Budgettet blev godkendt. 
 

 
6. Indkomne forslag 
Lena og Martin har fremsendt et forslag til generalforsamlingen om at sæsonen 
bliver forlænget til 1.juni eller allerhelst hele sommeren. Havnen har godkendt, at 
vi forlænger sæsonen til 1.maj mod at overholde regler om kun at svømme langs 
pontonen. 
 



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 og Linda blev genvalgt. 
 
 

9. Valg af revisor 

Linda blev genvalgt og Folke Søgaard blev valgt til revisorsuppleant. 
 
 
10. Eventuelt 

Vi opfordrer til, at medlemmer gør opmærksom på, at regler skal overhol-
des. 

Link til resultat af vandprøver kommer på hjemmesiden og facebook. 

Efterlysning af sikkerhedskursus – vil blive tilbudt ved opstart. 

 
   Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
 
     Formanden takkede dirigenten og generalforsamlingen. 
      

 
    Lis 
    Referent 


