
Generalforsamling i Vinterbadeklubben OdinsVig  
 
 
Mandag den 27. august 2018 klokken 19.30 hos Struck A/S, Wichmannsgade 1.  
 
Tilstæde: 19 deltager. 17 medlemmer af OdinsVig inkl. de 5 bestyrelsesmedlemmer samt konstitueret 
svømmehalschef Lars og livredder Anna Schrøder 

OdinsVig bestyrelse: Rasmus Dahlberg(RD), Morten Bertelsen(MB), Rikke Malene Larsen(RL). Hanne 
Sandvad(HS) samt Martin Sløk(MS) 

 
 
 
Dagsorden:  
 
a. Valg af dirigent  
 
Martin Sløk(MS) blev valgt og orienterede om at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet, samt 
at der var indkommet et forslag. 

b. Valg af referent  

Hanne Sandvad(HS) blev valgt 

c. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (vedhæftet)  

Ingen kommentar og referatet blev godkendt 

d. Formandens beretning  

Rasmus(RD) fremlagde en fyldestgørende beretning om den ny bestyrelses arbejde siden foråret, hvor den 
blev valgt på den ekstraordinær generalforsamling (vedhæftet) 

e. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget  

Morten(MB) gennemgik det omdelte regnskab (vedhæftet) 

Morten(MB) orienterede om at OdinsVigs konto er blevet ændret fra en privat konto til en foreningskonto. Og 
redegjorde at bestyrelsen har valgt at ændre regnskabsåret til 1/7 – 30/6 så den følger sæsonen. 
Foreningens saldo er 6.228,77 efter den ny regnskabsperiode.  

f. Indkomne forslag  

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne (vedhæftet)  

Bemærkninger: Navn konsekventrettes til Vinterbadeklubben OdinsVig. Bestyrelsens sammensætning 
præciseres. Formandsposten indgår i bestyrelsens konstituering. Regnskabsåret ændres, så 
vinterbadesæsonen følges.  

Der var ikke indkommet andre forslag. Rasmus(RD) gennemgik bestyrelsens forslag. De blev enstemmigt 
vedtaget. 



g. Fastlæggelse af et indmeldelsesgebyr for det kommende år  

Bestyrelsen forslog en ændring til kr. 75,- og lagde det op til generalforsamlingen.  

Der blev forslået et årligt medlemsgebyr. Rasmus(RD) og Martin(MS) forklarede at det var blevet diskuteret 
samt hvorfor vi ikke ønsker dette. Et gebyr ændring på kr. 100,- blev også foreslået. Ved håndsoprækning 
blev kr. 100,- vedtaget. 16 stemt for og 1 stemte imod. Forslaget blev vedtaget. 

h. Valg af bestyrelse (herunder suppleanter) og valg af revisor og revisorsuppleant  

Der var ingen forslag til bestyrelsen og alle modtog genvalg.  

Martin Dannevang blev valgt som revisor 

Lasse Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant 

i. Eventuelt  

Rikke(RL) fortalte om bestyrelsens tanken med et medlemskort og forelagde de første tre aftaler der er 
indgået, ved brug af kortet. Det er Super Tri – badetøj og svømmeartikler, Burger Schak – burgerbar på 
Englandsgade og Il Gusto is – isbutikken i Burger Schak.. Der vil komme mere information på Odins Vigs 
hjemmesiden og facebook siden. 

Rasmus(RD) lagde op til generalforsamlingen at komme med konkrete forslag til forbedringer i havnebadet.  

Efter mange forslag kom vi frem til først at ønske er mere åbningstid – inkl. endnu en aftenåbning.  

Ønsket blev åbning fra 6.00 – 10.00 mandag – onsdag - fredag og 15.00 – 21.00 tirsdag - torsdag samt 
endnu en aften. Der var ikke ønsker om at ændre ved lørdag – søndags åbningstiden. Bestyrelsen vil gå 
videre med dette. 

Der var ønske om en drikkehane. Her fortalte Anna at det arbejder de med i øjeblikket sammen med nogle 
knager i omklædningen. 

Der kom spørgsmål til sikkerheden når der er meget glat. Også dette kunne Anna fortælle at der arbejdes 
med. 

Ønske om en kold bruser ved saunaen og et vildmarksbad.  

Rasmus(RD) fortalte at ønsket om en centrifuge til tørring af badetøj og håndklæder er blevet bevilliget og 
bliver indkøbt. 

De tilstedeværende medlemmer fik udleveret medlemskortet. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 21.00 

 
Referent	Hanne	Sandvad(HS)	



	
	


