
Referat ekstraordinær generalforsamling Vinterbaderklubben OdinsVig d. 16. april 2018 
 
Helsingborggade 9, indgang gennem Malmøgade.  
9 deltagere 
 
Den ekstraordinære generalforsamling finder sted, da bestyrelsen trækker sig.  
 
Dagsorden:  
1. Valg af referent  
2. Valg af dirigent 
3. Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. 
4. Evt.  
 
Ad 1. Merete Brixen blev valgt 
 
Ad 2. Morten Berthelsen blev valgt 
 
Ad 3.   

• Orientering om hvorfor bestyrelsen trækker sig: Morten Berthelsen (formand) orienterer 
om, at samtlige medlemmer af bestyrelsen trækker sig, da bestyrelsen ikke har den rigtige 
sammensætning.  
 

• Status på bestyrelsens arbejde: Medlemmerne på mødet ønsker en status på 
bestyrelsens arbejde indtil nu. Merete Brixen (forhenværende formand) giver en status. 
Vinterbaderklubben startede som støtteforening for at sikre vinterbadning i havnebadet og 
den primære opgave var at agere talerør for medlemmerne overfor Odense Kommune og 
forsøge at optimere forholdene for vinterbadning i samarbejde med Odense Kommune. Der 
er enighed om at det er lykkedes, da Odense Kommune har valgt at holde badet åbent i 
vintersæsonen selvom det ikke var den oprindelige tanke. Senere har der også været et 
ønske fra medlemmerne om at foreningen skulle understøtte et socialt fælleskab ved at 
arrangere sociale arrangementer. Det har været en udfordring, da Odense Kommune ikke 
har kunnet låne foreningen lokaler, da foreningen ikke er en folkeoplysende forening. 
Samtidig har foreningen en meget lille økonomi der ikke tillader leje af lokaler og andre 
udgifter i forbindelse med arrangementer.  
 

• Det fremadrettede formål med foreningen: De fremmødte er enige om at det giver 
mening fortsat at have en forening, da der er overfyldt i havnebadet (især i saunaen) og 
derfor giver det mening at arbejde for at få udvidet åbningstiderne i vintersæsonen og 
andre ting der kunne forbedre forholdene. På sigt kunne man også arbejde på at få 
etableret en sauna mere. Fremadrettet skal foreningen derfor kun fungere som 
støtteforening og bruge medlemmerne som et aktiv i arbejdet for at forbedre forholdene.  

 
• Ny bestyrelse: Som formand opstiller Rasmus Dahlberg og han modtog valget. Som 

kassér opstiller Morten Berthelsen og han modtog valget. Som fuldgyldigt medlem opstiller 
Rikke Malene Larsen og hun modtog valget. Som suppleant opstiller Hanne Sandvad og 
Martin Sløk og og de modtog valget. Ulla revisor opstiller Ulla Bendsen og hun modtog 
valget. 

 
Ad 4.  

• Status på økonomi: Mod forventet godkendelse på næste generalforsamling besluttes det, 
at udvide indeværende regnskabsår fra 01.01.17 – 31.05.18. Der foretages en revision på 



regnskabsåret indtil nu, da kassérposten overdrages fra Ulla Bendsen til Morten 
Berthelsen. 

• Saldoen er 6178,77 kr. inden betaling af forplejning til ekstraordinær generalforsamling. 
 

• Første bestyrelsesmøde: Rasmus Dahlberg sender doodle til de nye medlemmer af 
bestyrelsen med forslag til datoer for første bestyrelsesmøde. 


