
Stiftende generalforsamling, 23. januar 2018 i Nappedam Lystbådehavn 
Der var 45 deltagere på mødet. 

Peter Storm holdt et flot oplæg om havnen historie, og gav en indblik i tankerne i bådelauget. Han var 
fortrøstningsfuld. 

Thøger Pauli gav lidt indblik i arbejdet fra første tanke til stiftende generalforsamling. Han fortalte om 
arbejdsgruppens vision om en selvstændig vinterbadeklub med sauna ultimo 2018. 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere 

Valgt ved klapsalve: 

a. Ordstyrer: Hans Münter 
b. Referent: Kenneth Sletten Christensen 
c. Stemmetællere: Line Møller Andersen, Anders Bonde 

 

2. Godkendelse af vedtægter  

Hans Münter gennemgik vedtægterne, som er bygget op på traditionel vis. Vedtægterne er inspireret af 
andre vinterbadeklubbers vedtægter.  

Der var enkelte spørgsmål til vedtægterne og ændringer i vedtægterne, men der var enighed om at 
fastholde, at der skal 2/3 flertal ved en generalforsamling til at ændre dem. 

Beslutning: 44 stemmer for, én blank stemme. Vedtægterne blev vedtaget. 

 

3. Fastsættelse af kontingent 

Hans Münter gennemgik arbejdsgruppens forslag til kontingentet (første år = 500 kr. m. nøglebrik, 
efterfølgende år = 400 kr, bestyrelsen fastsætter gæstebetaling, opkrævning fra 1. oktober til 30. 
september) 

Peter Storm spurgte til første års kontingentopkrævning, hvor der skal være startkapital. Det blev 
enstemmigt vedtaget, at bestyrelsen kan opkræve kontingent ved indmelding. 

Peter Storm fortalte om nøglebrikken, der kan kodes til at gælde toilet, bom og sauna. Den koster 100 
kr. i et engangsgebyr til Bådelauget, som ikke tilbagebetales. Smider man den væk kan man købe en ny 
til samme beløb. Melder man sig ud (eller ekskluderes man) nulstilles ens nøglebrik, så man ikke kan 
komme ind.  

Peter Storm fortalte at Bådelaugets oplæg til betaling for at foreningen må benytte havnen er 5000 
kroner plus 100 kroner pr. medlem. Der var forskellige spørgsmål og debat omkring det emne, og 
bestyrelsen fortsætter dialogen med Bådelauget. 

Det skal understreges, at kontingentet også giver adgang til en sauna. 

Det blev nævnt, at der skal arbejdes med et frivillighedskoncept, hvor bestyrelsen skal forsøge at få 
engageret medlemmer til at deltage i praktiske opgaver, som byggeri af sauna, planlægning af fester, 



fjernelse af vognen, rengøring osv. Der blev lavet en håndsoprækning om, hvor stor interessen til at 
hjælpe med praktiske opgaver: Det var næsten alle, der gerne ville hjælpe til. Bestyrelsen vil derfor 
kunne forvente, at der er arbejdskraft at trække på. 

Beslutning: 44 stemmer for, én stemte blankt. Kontingentforslaget blev vedtaget, og 
kontingentopkrævningen må være løbende/ved indmeldelse. 

 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Følgende stillede op: Henrik A. Sørensen, Kenneth Sletten Christensen, Ander Bonde, Line Møller 
Andersen, Hans Münter, Ronni Ulbæk, Rikke Nichols, Sofie Vistoft. Som kasserersuppleant: Lasse 
Hornbek 

Beslutning: 

1. Medlem: Kenneth Sletten Christensen (41 stemmer) 
2. Medlem: Line Møller Andersen (41 stemmer) 
3. Medlem: Sofie Vistoft (30 stemmer) 
4. Medlem: Hans Münter (36 stemmer) 
5. Medlem: Anders Bonde (29 stemmer) 
1. Suppleant: Lasse Hornbek Nielsen (14 stemmer) 

 

5. Valg af revisor 

Følgende stillede op: Jens Andersen, Elisabeth Svensson 

Beslutning: 

Valgt Revisor: Jens Andersen 

Revisor suppleant: Elisabeth Svensson 

 

6. Forslag til navn til vinterbadeklubben 

Der var indsendt 17 forslag til navne, hvorimellem der blev stemt. 

Nappedam Vinterbadere fik 34 stemmer og er dermed foreningens navn.  

Det blev foreslået at give foreningen et kælenavn, evt. foreningens sauna kan få et navn til daglig tale. Det 
blev vedtaget, at bestyrelsen kommer med 2-3 korte navne, som der vil blive stemt om til et arrangement i 
foreningsregi. Forslag er velkomne. Det blev foreslået, at man kalder saunaen for ”ruinen”. 

Beslutning: Foreningen hedder herefter Nappedam Vinterbadere 

 

7. Eventuelt 



1. Der er på hjemmesiden lavet en medlemskabstilsagnsknap, som vi opfordrer alle, der gerne vil 
være medlem til at udfylde. Bestyrelsen vil hurtigst muligt efter konstituering arbejde på logistikken 
bag at kunne optage medlemmer og modtage kontingent.  

2. What if… Det hele ikke bliver til noget? Så forpligter bestyrelsen sig til at tilbagebetale kontingent, 
som ikke er blevet brugt. De udgifter, der måtte være afholdt, vil blive ligeligt fordelt på alle 
tilmeldte. Der er brug for startkapitalen, så der blev fra forsamlingen opfordret til at, der blev betalt 
kontingent hurtigst muligt.  

3. Udvalg – skal der oprettes udvalg til at hjælpe bestyrelsen? Jep, blev der sagt 

Saunaudvalg: Ronni Ulbæk,  

Fondsudvalg? Nina  

4. Der blev opfordret til, at medlemmer af klubben skriver på vores Facebookgruppe, når de bader, 
sådan at foreningens medlemmer kan mødes til fælles vinterbadning. Den opfordring gives hermed 
videre.  

5. Logo. Det blev vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med arbejdslogoet.  

 


