
Referat fra ordinær generalforsamling  
Vinterbadeklubben Handbjerg Marina 
tirsdag 23. april 2019 kl. 18-19:30 
Der var ca. 60 deltagere til generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent. 
Johannes Ruby blev valgt.  
 
2. Formandens beretning 
(vedhæftet) 
Repræsentant fra Handbjerg Marina havde følgende kommentar til beretningen: Forslaget til nye 
badefaciliteter er tænkt som et signalbyggeri sammen med et nyt sejlerhus, derfor er det også arkitekten 
foretager fundraising i samarbejde med folk fra HM. Det er A2 arkitekterne i Holstebro, der er på opgaven - 
prisen er uvis, men måske i nærheden af et tocifret millionbeløb. 
 
I forhold til strøm og el så arbejder HM på det, de har en formodning om, at det er bro C, der driller. Der er 
ikke helt kræfter til at renovere broerne, så man prøver at lave nogle andre løsninger.  
Godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af regnskab.  
Henning fremlagde regnskabet. Året har givet et overskud på omkring 1200 kr.  
Der var en kort gennemgang af det organisatoriske og økonomiske forhold mellem Vinterbadeklubben 
Handbjerg Marina og Handbjerg Marina AS. De 550 kr. af kontingentet går til HM uden yderligere 
gennemsigtighed med den aftale at HM står for alle udgifter der vedrøre etablering, renovering m.m.. 
Aftalen er blevet udformet og godkendt i september 2016.  
Kommentar:  

- Som nyt medlem kan man godt undrer sig over, at der ikke er mere gennemsigtighed med de 
110.000 kr. der også bliver betalt af medlemmerne. Johannes fra HM siger at pengene bliver brugt 
til vedligehold, el m.m.  
Vi gør det ikke op i kroner og øre, da vi ikke har kapacitet til det.  

- Der burde være et overskud for Handbjerg Marina, måske burde have mere gennemsigtighed, hvis 
det er tilfældet at det giver underskud.  

- HM udtalte sig at de er tilfreds med den ordning vi har nu og ønsker ikke yderligere 
foranstaltninger.  

Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Indkomne forslag. 
Der er indkommet et forslag fra Kirsten Linde og Mariann Mikkelsen: “At rengøring af klubbens lokaler 
fremover varetages af et rengøringsfirma” Bestyrelsen vil komme med oplæg om priser på 
generalforsamlingen.  
kommentarer:  

- det er svært at møde ind til det samtidigt, det kan være uoverskueligt for den enkelte 
- 37.500 kr. for rengøring i sæsonen, 1000 kr + moms for 3 timers rengøring/uge - kan måske gøres 

billigere 
- der er en fælles forpligtelse, og et spørgsmål om, hvad der er mest hygiejnisk.  
- vi må kunne gøre det sammen, det er i ånden for stedet, men det skal sættes mere i system.  
- det kan være farligt, hvis vi skal betale os fra det.  
- vi skal måske have en bog eller andre systemer, der kan lave klarere anvisninger 

Hvis det bliver godkendt vil bestyrelsen undersøge mulighederne for betaling, skal bestyrelsen kommer 
med det til næste generalforsamling.  
 
Forslaget er forkastet, men den kommende bestyrelse er forpligtet på at få det sat meget mere i system. 



 
4. Fastsættelse af kontingent. 
Der ønskes ingen ændringer i kontingentet der stadigt er 600 kr.  
 
6. Valg af bestyrelsen. 

- Nina Gøthche er på valg og ønsker ikke genvalg og fratræder som formand. 
- Niels Vogelbein er på valg og ønsker genvalg 
- Evald Christensen ønsker at trække sig fra bestyrelsen, så der skal vælges en ny kandidat for ham 

med mindre én af suppleanterne fra forrige generalforsamling ønsker overtage pladsen. 
 
Følgende nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt: 
 
Lotte Grarup, der var blevet spurgt af bestyrelsen og Brian Lindgreen, der meldte sig på mødet - til lykke til 
dem begge og på forhånd tak for deres engagement. 
 
7. Valg af 2 suppleanter 
Steen Krog 
Ditte Eden 
 
8. Eventuelt. 
Spørgsmål om autocamperne bruger toiletfaciliteterne i vinterhalvåret, ja det gør de, hvis der er nogen.  
Der blev ytret stor tilfredshed med at det er blevet skrevet, at man  ikke må have hund med i vandet. Kunne 
være ønskeligt med et stort skilt med en hund med streg over. 
Der var et forslag om mere variation i åbningstiderne.  
Tak til Evald og Nina for godt arbejde i bestyrelsen.  
Der bliver afholdt sæsonafslutning søndag 5. maj kl. 10-12 i vandet. 
 
 
referent Nina Gøthche 


