Referat af Generalforsamling
i Vinterbadeklubben OdinsVig
Tid:

Mandag den 28. september 2020 klokken 19.00

Sted:

Sct. Knuds gruppens spejderhytte
Bystævnevej 26
5200 Odense V

(Der kan parkeres ved Netto)

Dagsorden:
a. Valg af dirigent
Lasse Enkebølle Rasmussen blev valgt.
b. Valg af referent
Hanne Sandvad blev valgt.
c. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Referatet blev godkendt efter en lille ændring i ” Valg af
bestyrelsesmedlemmer”
Bror Emil blev valgt til bestyrelsen og ikke som suppleant.
c. Formandens beretning
Formanden Martin Sløk gav et fyldestgørende referat af årets aktiviteter i
OdinsVig (se vedhæftet dokument)
e. Godkendelse af regnskab og forelæggelse af budget
Kasserere Hanne Sandvad fremlagde det reviderede regnskab og
gennemgik budgettet. Regnskabet blev godkendt (se vedhæftet dokument)
f. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter.
Vedtægtsændringerne blev gennemgået og med enkelte ændringer blev de
godkendt (se vedtægterne på hjemmesiden: Vinterbadeklubben OdinsVig
g. Fastlæggelse af et indmeldelsesgebyr for det kommende år
Ved håndsoprækning blev indmeldelsesgebyret hævet til 150,-kr.
Gebyrændringen er tiltænkt til projekt ’Sauna’
h. Valg af bestyrelse (herunder suppleanter) og valg af revisor og revisorsuppleant
• Martin Sløk (formand): Medtager genvalg
Martin Sløk blev genvalgt
• Hanne Sandvad (kasserer): Modtager genvalg
Hanne Sandvad blev genvalgt

• Bror Emil: Modtager ikke genvalg
Astrid Herrig blev valgt
Valg af bestyrelse suppleanter
Luise Bergholt blev valgt
Hanne Lundblad blev valgt
• Her er der plads til dig
• Her er der plads til dig
Valg af revisor
• Martin Dannevang: Medtager genvalg
Martin Dannevang blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant
• Lasse E. Rasmussen: Medtager genvalg
Lasse Enkebølle Rasmussen blev genvalgt
• Eventuelt
Der var en god dialog om ”Hvad gør OdinsVig i tilfælde af at projekt Sauna
ikke lykkes”
Bestyrelsen har registreret alle indbetalinger med navn, så tilbagebetaling er
muligt. Bestyrelsen vil lave en formulering i brev/opslag om dette, hvor der
bedes om donation.
Hvad gør OdinsVig ved Saunaen, ved en evt. opløsning af klubben, når Saunaen
er er realitet? Dette skal drøftes og nedskrives.
Der blev foreslået Sponsering/Donation fra virksomheder - Forhøre
medlemmerne om, for ’erfaring/arbejdskraft’ til dette.
Der blev foreslået en ”kode” el. Mobil Pay til Donation til Saunaen ved
’Nytårskuren’
Det var en god og konstruktiv dialog og en super aften.
I OdinsVig’s ’gamle’ bestyrelse glæder vi os til samarbejdet med de tre nye som
meldt sig i aften.
Tak for en god aften
Referent Hanne Sandvad den 30.09.2020

