
Referat Generalforsamling Nappedam 
Vinterbadere 

ONSDAG d. 28. SEPTEMBER 2022 kl. 19.30 

I Klubhuset på Nappedam Lystbådehavn. 

1. Valg af dirigent 
Jens Damkjær valgt til dirigent 
 

2. Valg af referent  
Irene Damkjær tager referat 
og stemmetæller Anders Bonde valgt 
 

3. Bestyrelsens beretning. Beretningen fremlagt v. Formand Hans Münter 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. Kasserer Anders Bonde 
Regnskab godkendt 
 

5. Fremlæggelse af budget for det kommende år 
budget fremlagt v. Kasserer Anders Bonde Herunder fastsættelse af kontingent – 
kontingent fastsat til 450 kr.  
Det skal afklares med bådelauget hvordan strøm afregnes – er det flex eller 
puljebetaling 
 

6. Indkommende forslag 
Der er indkommet et forslag fra Thøger Pauli: 
Indføre en forsøgsordning uden booking, hvilket vil optimere udnyttelsen af 
pladsen i saunaen. I tilgift vil der ikke være tidsbegrænsningen og man er ikke 
begrænset af klokketimer, når man bader.  
Forslag blev drøftet, men der ikke opbakning til forslaget. 
Der er ønske om at fastholde booking og opfordring til at huske at melde fra, hvis 
man ikke ønsker at bruge sin badetid. 
Vi undersøger om det kan lade sig gøre at lave booking på den lille sauna. 

 

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (lige år) for en toårig periode. 
På valg er: 
Hans Münter – Genopstiller. Valgt 
Anders Bonde – Genopstiller ikke. 
Francesca Bahr – Genopstiller. Valgt 
Per Plaugborg - Valgt 
 



8. Valg af en suppleant (hvert år) for en etårig periode. 
På valg er Per Plaugborg – Genopstiller – træder ind på en ordinær plads. 
Preben Würtz valgt til suppleant. 

9. Valg af revisor (lige år) for en toårig periode. 
På valg er Jens Sonderup Andersen – Genopstiller. Valgt 
 

10. Eventuelt: Ønske om at få læsejl op igen. Per sætter læsejl op.  
Ønske om Pictogram med tekstilfri sauna og at tage håndklæde med sig ud. 
Bestyrelsen ser på at tydeliggøre omgangsformer i saunaen.  
Forslag om at tilføje en varmepumpe til saunaen fra Henrik.  
Præcisering at saunaen i år har fået ny placering pga renovering af molen og 
man ikke må parkere i indkørslen og hvordan man får nøglebrik.  
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