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Generalforsamling i Nappedam Vinterbadere den 19/03/2019  

33 fremmødte, 31 stemmeberettigede 

Referat 

1. Valg af dirigent 
○ Jens Damkjær blev valgt enstemmigt 

2. Valg af referent og stemmetæller 
○ Kenneth Sletten Christensen blev referent,  
○ Line Møller Andersen og Anders Bonde blev stemmetællere. 
○ Mødet var lovformeligt indkaldt 

3. Bestyrelsens beretning 
○ Formanden Hans Münter fremlagde beretning.  

■ Der indkom en kommentar om, at besøgtallet i saunaen nok er større end 
nævnt, da det bygger på indskrivning i kalenderen, som nok glemmes af nogle 
medlemmer. Formanden var enig. 

■ Et medlem roste bestyrelsens arbejde, det fremkaldte klapsalver. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
○ Kassereren, Sofie Vistoft fremlagde regnskabet. 
○ Revisorerne godkendte regnskabet. Men de anbefalede,  

■ at foreningen ikke har rede penge i saunaen men i stedet kørte alle betalinger 
elektronisk. 

■ at bestyrelsen tydeliggør indtægter fra hhv. månedsmedlemmer og 
årsmedlemmer i regnskabet. 

■ at der indføres en afskrivning af saunavognen 
○ Fra medlemmerne blev der bemærket til bestyrelsens fremtidige arbejde: 

■ Kan vi få kommunal tilskud for unge månedsmedlemmer? Kassereren er klar 
over muligheden, hvorfor kontingentindbetalingerne i regnskabet er opdelt i 
medlemer under og medlemmer over 25 år.  

■ En spurgte til, om vi kunne afsætte el som skyldig i regnskabet, da vi er et år 
“bagud” med betalingen i regnskabet? En del af tvivlen kommer af, at det er 
opstartsår. Bestyrelsen holder løbende øje med elforbruget, og er opmærksom 
på problemstillingen.  

○ Herefter blev regnskabet godkendt 
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år 
○ Kassereren, Sofie Vistoft fremlagde budgettet.  
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○ Der indkom nogle bemærkninger til bestyrelsens videre arbejde: 
■ Formanden tilføjede, at leverandøren af saunaen har indvilget i visse 

reparationer af saunaen: vindue og skæv dør. Derudover arbejder bestyrelsen 
på en elektronisk chiplås på saunaen. Denne er stadig i idéfasen, og der kom et 
par input til den. 

■ Der kom et par spørgsmål til selvtænding, om det administrative og prisen.  
■ Der kom støtte til at fortsætte månedsmedlemskabet fra flere fremmødte. 
■ Der kom spørgsmål til forlængelse af trappen. Bestyrelsen fortalte, at det 

kommer en dag, når de finder materialet til det. Håbet er til næste sæson.  
○ Formanden opfordrede alle til at benytte idékassen på hjemmesiden til yderligere og 

fremtidige bemærkninger. Ved at sende input via idékassen, sikrer man sig, at det 
fremsendte bliver drøftet på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

○ Budgettet blev herefter godkendt. 
6. Indkomne forslag 
○ Forslag fra medlemmer: 

■ Begrænsning af antal private selvtændinger. 
● Motivation blev fremført af Peter Storm på vegne af Thøger Pauli. Den 

fulde motivation kan ses i bilag til dagsorden.  
Forslaget delte indledningsvis vandene og affødte en lang debat. Der 
var indledningsvis flere fortalere for at fastholde muligheden for privat 
selvtænding, ligesom flere udtrykte enighed med forslagsstilleren, at alle 
selvtændinger skal gavne alle for fælleskabets skyld.  

○ En bemærkede, at nogle private selvtændinger er for at sikre, at 
der er plads i saunaen. 

○ Formanden bemærkede, at der er rigtigt mange forskellige 
argumenter og behov for en saunatur. Erfaringerne indtil nu 
viser, at ca. ⅓ af alle selvtændingerne er private. Ergo er der 
blandt medlemmerne et behov, som bestyrelsen ikke ønsker at 
begrænse. Og så længe, der er ledige timer i døgnet, ser 
bestyrelsen det ikke som et problem.  

○ En bemærkede, at det bør skrives ind i vedtægterne, hvordan 
man kan stoppe privat selvtænding, samt at en enkelt eller få 
personer i saunaen ikke er bæredygtigt. Også for at undgå 
“klubber i klubben”. 

○ En bemærkede, at det ikke er socialt, og at man bør tjene penge 
på det. 

○ Det blev bemærket, at der endnu ikke er opstået problemer i 
denne forbindelse. 

○ Det blev bemærket til bestyrelsen, at man bør begrænse 
selvtændinger op mod åbningstider.  

● AFSTEMNING: Nul stemte for, 30 stemte imod. 
Forslaget blev afvist. 

■ Alle – uanset alder – har adgang til saunaen 
● Motivation blev fremført af Peter Storm på vegne af Thøger Pauli. Den 

fulde motivation kan ses i bilag til dagsorden.  
Også dette forslag affødte en lang debat.  

 



 

○ Det blev bemærket, at det for nogle medlemmer er et 
“voksenhelle”, hvor man ikke behøver forholde sig til børn - der 
er muligheder for, at de kan komme på andre tidspunkter - 
familieåbent lørdag eller selvtænding (privat eller offentlig). 

○ Det blev bemærket, at behovet ikke kan være så stort. 
○ Det blev bemærket, at lørdag ikke er så velbesøgt blandt de 

voksne medlemmer - måske p.g.a. muligheden for børn? 
○ Det uheldige i risikoen for at møde nogen man kender - elever 

eller lignende - blev anført som begrundelse for ikke at 
godkende forslaget.  

○ Formanden ønsker ikke “uheldige” sager. De nuværende regler, 
hvor det er forældrene, der holdes ansvarlige for bl.a. børnene 
eksponering osv. minimerer denne risiko. Det bakkede flere op. 

○ Det blev bemærket, at der i givet fald skal være opmærksomhed 
på problemstillinger med børneattester. 

○ AFSTEMNING: NUL stemte for, 30 stemte imod.  
Forslaget blev afvist. 

○ Forslag fra bestyrelsen: 
■ Generalforsamlingens godkendelse af forslag til justering af vedtægterne. 

● Gruppemedlemskaber:  
○ Muligheden for gruppemedlemskab (§3) slettes, idet tre forhold, 

(1) der har ikke vist sig et behov; (2) vi har introduceret 
månedsmedlemskabet, samt (3) administrationen af sådanne 
medlemskaber vil være ganske tunge, betyder, at denne form for 
medlemskab ikke vurderes relevant. Henvisning i §§3, 4 og 5 
slettes. 

○ AFSTEMNING: 26 stemte for, ingen imod.  
Forslaget blev vedtaget. 

● Opløsning af foreningen 
○ Såfremt foreningen nedlægges, vil der være aktiver, som burde 

kunne sælges. Foreningen kan have en restgæld, som skal 
indfries inden resterende økonomiske midler overdrages 
Syddjurs kommune, og faste installationer overdrages til 
Nappedam Lystbådehavn. Dette indebærer ændret formulering i 
sidste §. 

○ En enkelt kommentar til ordvalg. 
○ AFSTEMNING: 26 stemte for, ingen imod.  

Forslaget blev vedtaget. 
●  §10 slettes.  

○ Denne paragraf var alene gældende i foreningens første år. 
○ AFSTEMNING: 26 stemte for, ingen imod.  

Forslaget blev vedtaget. 
■ Generalforsamlingens bemyndigelse til at optage endnu et lån på op til 

50.000 kr. 
● Motivationen kan ses i bilag til dagsordenen på hjemmesiden. 
● Det blev præciseret på spørgsmål, at bevilgningen er étårig. 

 



 

● Det blev bemærket, at bestyrelsen skal være opmærksom på for stor 
gældsætning 

● AFSTEMNING: 26 stemte for, ingen imod.  
Forslaget blev vedtaget 

■ Generalforsamlingens bemyndigelse til at indkøbe merchandise for op til 
15.000 kr. 

● Formanden fremlagde motivation, som kan ses i bilag til dagsorden. Han 
tilføjede, at der vil være tale om ganske få indkøb. 

● Peter Storm bemærkede, at både Nappedam Bådelaug og andre han 
kendte til, IKKE har haft succes med idéen.  

● En enkelt spurgte til prisen, men der var ikke konkrete priser - dog 
ønskede bestyrelsen at holde udgifterne rimelige. 

● En bemærkede, at der ikke er tale om at smide penge ud - de kommer 
ind igen ved salg. 

● En foreslog at der blev spurgt til efterspørgsel først. 
● En bemærkede at det ikke er bæredygtigt i forhold til miljøet - men at 

man gerne måtte kunne købe det broderede logo og selv sætte på sine 
ting. 

● En bemærkede, at det er muligt at få produceret efter bestilling fra 
medlemmer. 

● En bemærkede, at hun ikke mente, der ville være efterspørgsel på 
sådanne varer. 

● AFSTEMNING: 17 stemte for, 13 stemte imod.  
Forslaget blev vedtaget 

● Formanden bemærkede at bestyrelsen noterede sig, at der ikke var stor 
enighed i forsamlingen og ville agere derefter, samt at logo kunne have 
interesse. 

● Bemærkning: Der skal være opmærksomhed på bæredygtighed. 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (ulige år) for en toårig periode. 
○ På valg er: 

■ Line Møller Andersen (genopstiller ikke). 
■ Kenneth Sletten Christensen (genopstiller ikke) 

○ Kandidater er: 
■ Francesca Bahr. 
■ Henrik Bugtrup Henneberg. 
■ Ingen andre stillede op, og de blev begge valgt med akklamation. 

8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode. 
9. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode. 
○ På valg er: 

■ Lasse Hornbæk Nielsen (genopstiller ikke) 
■ Kandidat: Per Plaugborg blev valgt med akklamation. 

10. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode. 
11. Valg af revisorsuppleant (ulige år) for en toårig periode. 
○ På valg er: 

■ Elisabeth Svensson (genopstiller) og blev valgt med akklamation. 
12. Eventuelt 

 



 

○ Der blev spurgt til, om der blev indkøbt grønt strøm: Peter Storm meddelte, at han ikke 
var bekendt med, hvilken slags strøm havnen købte - men at det var den billigste. Han 
meddelte, at saunaen de sidste tre måneder har slugt 25 % af havnens samlede 
strømforbrug.  

○ Der blev spurgt til omklædningsfacilitet. Formanden orienterede kort om det forestående 
projekt med at forlænge saunatønden i samme materiale og farve, samt et vindue, hen 
over platformen.  

○ Der blev spurgt til medlemskaber: Man får IKKE en opkrævning, men skal selv ind og 
aktivt melde sig til.  

○ Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer med en lille gave, et tak til 
dirigenten og alle fremmødte medlemmer.  

○ Dirigenten takkede også for god ro og orden - og for den dejlige forening.  

 
 

 


