Referat fra den ordinære generalforsamling
Vinterbaderne Handbjerg Marina
Tirsdag 28-9-2021
50 personer deltog i generalforsamlingen.

1. Thomas Luckmann, Formand for Handbjerg Marina A/S blev valgt som dirigent
2. Formandens beretning (se vedhæftet dokument)
3. Bestyrelsens kasserer, Henning fremlagde de sidste 2 års regnskab (se vedhæftet opgørelse)
Der kom en forespørgsel om regnskabet kunne blive mere detaljeret og det vil bestyrelsen efterleve i
fremtiden.
4. Reviderede vedtægter blev godkendt (se vedhæftet dokument) i en version hvor konto nr. og mobilpay
nr. blev fjernet fra vedtægterne under paragraf 6. Det blev pointeret at skulle konto og mobilpay
numrene blive ændret i fremtiden ville det kræve en ændring af vedtægterne.
Formanden fremhævede ændringer fra de eksisterende til de nye reviderede vedtægter:
Paragraf 1: Vi er nu en selvstændig forening med eget CVR nr.
Paragraf 4: Vi er gået væk fra nøglekortet til en personlig kode ved Talleykey
Paragraf 7: Den ordinære generalforsamling holdes nu hvert år i September måned efter indbetalt
kontingent og forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i
hænde inden udgangen af juli måned.
Paragraf 8: Udvider bestyrelsen til 5 medlemmer fra 4 medlemmer.
Paragraf 9: Regnskabsåret går fra 1 juli til 30 juni
5. Indkomne forslag
Forslag om at betale os fra rengøring i stedet for at vi selv gør det. Dette forslag blev også diskuteret
ved sidste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har stadig samme holdning. Det er mange penge
(37.500kr) og vi er bedre til at passe på og behandle vores faciliteter, når vi selv er med til at rengøre
det. Skal der komme rengøringshold udefra så skal saunaen også lukkes ned i en periode og der kan
være problemer ift. at en rengøringsassistent arbejder mens mere eller mindre påklædte medlemmer
bruger faciliteterne.
Rengøringsholdet bliver nu op til 12 medlemmer om ugen, så det skulle være muligt med at få gjort
rent 2 gange om ugen.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at vi bibeholder 600kr som kontingent. De 100kr som tidligere blev brugt som
gebyr til kortet. De 100kr vil vi bruge så vi har lidt flere penge på kontoen at lave.

7. Valg af bestyrelsen
Lotte Grarup, har ifm. sin flytning valgt at udtræde af bestyrelsen og modtager ikke genvalg.
En stor tak til Lotte for indsatsen og held og lykke fremover.
Da alle har siddet i bestyrelsen i mere end 2 år uden at der har været afholdt generalforsamling er vi
alle resterende 3 bestyrelsesmedlemmer på valg og modtager genvalg.
- Niels Vogelbein (formand) genvalgt
- Henning Christensen (kasserer) genvalgt
- Ditte Eden (WEB og Facebook) genvalgt
Bestyrelsen indstillede Nina Gøthche som nyt bestyrelsesmedlem. Blev valgt ind
Bestyrelsen indstillede Frede Søgaard som nyt bestyrelsesmedlem. Blev valgt ind
8. Valg af 2 suppleanter: Nis Christiansen og Tommy Dee Punk
9. Eventuelt
Det bliver et problem med at de 2 suppleanter er bilags kontrollører hvis en af. Så er der ikke længere
2 bilagskontrollører. Derfor blev der valgt 2 bilagskontrollører: Søren Christensen og Bodil Nielsen
Thomas Luckmann gav mere information omkring parkeringsafgiften. De mange besøgende slider på
anlægget. 10kr er en lille sum og det blev besluttet at det vil Handbjerg Marinas bestyrelse gerne
prøve. Man behøver ikke at betale hvis man er medlem af en af klubberne (som fx vinterbadeklubben)
eller er kommet for at nyde en is. Der vil ikke gå parkeringsvagter rundt og der vil ikke blive udskrevet
parkeringsafgift ved manglende betaling. Det er frivilligt og folk har allerede tilkendegivet at man
gerne støtter Handbjerg Marina
Som medlem af vinterbade klubben kan man få udleveret en mærkat til sin bil på havnekontoret
(indenfor åbningstiden).
Vejen er ret hullet herude og der blev forespurgt om det kunne gøres bedre. Thomas Luckmann
fortæller at det er ret dyrt at få lavet ordentligt. I forbindelse med Projekt VENTUM vil der også blive
søgt midler til at lave vejene gode.
Thomas Luckmann gav os en opdatering ift. Projekt VENTUM: Det nye vinterbadehus er blevet fase 1.
Der er søgt midler over en lang periode, men der ligger lige nu en ansøgning inde hos Holstebro
Kommune, som vi venter på. De andre fonde som fx Færch vil gerne se at Holstebro Kommune træder
til før de stepper ind. Det er som om, at de forskellige fonde venter på at andre fonde træder til først.
Kan ikke garantere at der står et nyt vinterbadehus klar til næste sæsonstart.
Handbjerg Marina er også glad for det gode samarbejde med vinterbadeklubben og takker for det
gode samarbejde.
Der kom en forespørgsel ift. fremlæggelse af et budget for den kommende sæson efter fremlæggelse
af regnskabet, da vi nu er en selvstændig forening. Det vil den nye bestyrelsen arbejde på og lægge ud
så alle kan se budgettet.
Der blev spurgt som man stadig skulle lade saunadøren stå åben når man var sidste mand/dame og
forlader saunaen. Svaret var nej og at der kommer information ud, når de nye medlemmer får meldt
sig ind om, hvordan vi skal gebærde os og behandle vores faciliteter.

Der blev spurgt til om man måtte tage gæster med inkl. sine børn. Svaret er nej, fordi vi er blevet så
mange. Bestyrelsen vil se på belægningen over de første par måneder og vil I den forbindelse se på om
man måske kunne arrangere fx en månedlig dag for ikke medlemmer at prøve vores faciliteter.

