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BESTYRELSENS FORSLAG TIL DRØFTELSER PÅ GENERALFORSAMLINGEN. 
 

1. FORSLAG: 
Generalforsamlingens bemyndigelse til at optage endnu et lån på op til 50.000 kr. 

MOTIVATION: 
Jf. vedtægternes §8 skal: ”Bestyrelsens motiverede forslag om optagelse af lån skal godkendes af 
generalforsamlingen.” 

Med den nuværende medlemstilgang er der en mulighed for, at medlemstallet er så højt inden Generalfor-
samlingen i 2020, at den nuværende sauna viser sig utilstrækkelig, selv med flere og længere åbningstider. 
Derfor kan det blive aktuelt tidligt i kommende sæson at overveje anskaffelse af yderligere en sauna. Dette, 
sammenholdt med en leverings- og klargøringstid på 2 – 3 måneder, betyder, at det vil være rettidig omhu 
at søge nærværende Generalforsamlings godkendelse til eventuelt at optage endnu et lån til en eventuel 
anskaffelse af endnu en sauna, skulle situationen kræve dette. 

Lånet vil søges optaget på samme vilkår som det allerede eksisterende lån. Dog vil fondsmidler blive søgt 
inden en eventuel låneansøgning afsendes. 

2. FORSLAG: 
Bestyrelsen bemyndiges til at indkøbe merchandise for op til 15.000 kr. til salg med fortjeneste til forenin-
gens medlemmer: 

MOTIVATION: 

Som et supplement til foreningens indtægter, har bestyrelen drøftet muligheden for at indkøbe visse effek-
ter, hvorpå foreningens logo kan broderes, trykkes eller sys. Tanken er slå-om håndklæder, saunahatte, ba-
detasker og lignende.  
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MEDLEMMERNES FORSLAG TIL DRØFTELSER PÅ GENERALFORSAMLINGEN. 
 
Thøger Pauli er fremkommet med to forslag til drøftelse: 

3. FORSLAG: 
Begrænsning af private selvtændinger. 

MOTINATION: 

Thøger Pauli foreslår, at man begrænser private selvtændinger, således at alle har adgang til saunaen, hvis 
denne tændes med en SMS, ligesom man har det i åbningstiderne. 

Ved at indføre private selvtændinger, hvor uvedkommende ikke har adgang, laver man en klub i klubben og 
lægger bånd på det gode fællesskab, som vi oplever i foreningen. Det er urimeligt, at saunavarmen ikke kan 
benyttes af alle, når der er plads i saunaen. Med private saunatider vil dem der kommer først til mølle be-
grænse andre i brugen af saunaen og tvinge andre til at gå udenom disse private tider. 

Den store vinterbadeklub Jomsborg med 9.500 medlemmer opererer ikke med private saunatider. Her har 
alle adgang i hele åbningstiden, så vidt forslagsstilleren er orienteret. 

I Knebelbro har man en regel om, at hvis man ønsker et privat arrangement af en art, så kan man ansøge 
bestyrelsen om at få tildelt en tid. Dette vil så koste 500 kr, og man står efterfølgende for rengøring af sau-
navognen. Thøger Pouli har dog ikke hørt om, at denne model er blevet brugt. Men denne model kan even-
tuelt overvejes og vil begrænse de private arrangementer til et minimum. 

Ordningen med SMS-tænding er genial og ved at man er forpligtet til at orientere om dette på facebook, så 
udnytter man varmen på bedste måde, både af hensyn til klimaet og til fællesskabet. 

BESTYRELSENS ANBEFALING: 

Vores SMS-tænd-selv system har vist sig virkelig succesfuld. Alene i år – siden vi installerede det nye styre-
system, har vi haft mere end 60 Selv-Tændinger. Af dem har mere end 1/3 været Private. Der er altså 
mange medlemmer, der efterspørger netop denne mulighed for at vinterbade i en sluttet gruppe eller i en 
stille sauna. Det skal vi respektere, ligesom vi skal respektere, at der er medlemmer, der ynder samværet 
med andre medlemmer. Og så længe, der endnu er timer i løbet af dagen, hvor det er muligt at foretage 
Selv-Tænding, ser bestyrelsen ikke dette som et problem. 

Bestyrelsens anbefaling er, at vi fortsætter som hidtil. 

4. FORSLAG: 
Alle har adgang til saunavognen uanset alder. 

MOTIVATION: 

Thøger Pauli mener at børn og unge under 15 år [faktuelt er aldersgrænsen jf. vedtægterne 18 år] er meget 
velkomne i saunavognen på alle tider, hvis de følges med en voksen, der har ansvaret for børnene. Det 
være sig en forælder eller en bedsteforælder, som er medlem af klubben. 

Det er vigtigt at lære børn og unge, at der ikke er noget forkert i at bade uden tøj samt at opholde sig i et 
rum sammen med andre ligestillede. Problemet er i forvejen stort i skoler og gymnasier, hvor mange børn 
og unge ikke ønsker at vise sig for hinanden, når de skal bade efter gymnastik. 
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Forslagsstilleren mener man gør det at vinterbade uden tøj på til noget specielt og unaturligt ved at be-
grænse børn og unges adgang til saunavognen.” 

BESTYRELSENS ANBEFALING: 

Forældre/Bedsteforældre har muligheden for at tage sine børn med til familiebadning hver lørdag efter-
middag, samt tage dem med til Selv-Tænding, når man ønsker det. Der er således minimale begrænsning i, 
hvor tit børn kan vinterbade.  
Der er medlemmer, som ikke ønsker at badenår der er mindreårige tilstede.  
Bestyrelsen skal balancere disse behov, og ser ikke et behov for at ændre de nuværende regler. Derudover 
anser bestyrelsen ikke, at foreningen skal have den opdragende rolle, som forslagsstilleren efterspørger. 
Det er et forældreansvar, som faktisk kan tilgodeses med det nuværende regelsæt. 

Bestyrelsens anbefaling er, at vi fortsætter som hidtil. 


