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VID’s generalforsamling d. 16. marts 2019 kl. 12.15  

afholdt hos Holbæk Vinterbadere Venedig, på Hotel Sidesporet. 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Danmarks mindst formelle forening ½ minut 

før tid.  

Dagsorden iflg. vedtægter: 

 Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsens beretning v/Jørgen Hedevang, Isbjørnen, Aalborg 

 Behandling af evt. indkomne forslag 

 Valg til bestyrelsen 

 På valg er: 

o Hewlett-Packard Vinterbadeklub, Bo Svarre Nielsen – villig til genvalg 

o Kerteminde Vinterbadere, Tony Dall – villig til genvalg 

o Ishøj Strandbadeforening, Hanne Hansen – genopstiller ikke 

 

 Fastsættelse af mødested i 2020, idet der i 2018 tegnedes en rækkefølge: 2020 Sønderborg, 

2021 Køge og 2022 Kolding 

 Evt.  

 

51 repræsentanter for 25 foreninger var til stede. 

 Valg af dirigent og referent 

Peter Lendal, Roskilde Vinterbadere blev valgt til dirigent. Peter takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt til tiden. 

 

 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og Hanne Hansen, 

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen blev valgt til referent.   

 

 Bestyrelsens beretning v/Jørgen Hedevang, Isbjørnen, Aalborg 

Jørgen fremlagde bestyrelsens beretning, kommenterede præsentationen, som er indsat 

herunder. 
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Der var følgende kommentarer til beretningen: 

 

- Ellen Tange, Valkyrien, spurgte om, hvorfor vinterbadning ikke er en sport? 

- Formandens svar: Her er ikke konkurrence, man nyder blot at være sammen, sundhed for 

sjæl og legeme. 

- Preben, Freya, Solrød: Her konkurrerer man om, hvem der er længst i vandet! 

- Michael, Ishøj: I sauna er der konkurrence om, hvem der kan sidde længst. Det bør 

forbydes, kan blive fatalt.  

 

- Medlemstal for Rørvig er nu 288, men den udregnede kraftige medlemsstigning dækker 

alene over manglende indberetninger fra tidligere, så den del af  statistikken er ikke 

retvisende. 

 

- Der blev spurgt om, hvordan man får opdateret medlemstal. 

Det gøres helt enkelt ved at sende mail til sekretæren. Opfordring hertil er sendt fornylig. 

 

I øvrigt er der i Vedbæk ’intet så lille et problem, at det ikke kan blæses op til noget meget 

stort’. 

Bo er jo en mand af få ord, han bruger dem bare meget.  

 

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.  
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 Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

 Valg til bestyrelsen 

o Hewlett-Packard Vinterbadeklub Bo Svarre Nielsen blev genvalgt 

o Kerteminde Vinterbadere, Tony Dall blev genvalgt 

o Som sekretær havde Thomas Frisendal, Det kolde Gys, har stillet sig til rådighed for 

sekretærposten. Thomas var ikke til stede, men Kirsten Monrad Jensen, DKG, kunne 

bekræfte dette, hvorefter Thomas blev valgt med applaus. 

 

Hanne takkede af efter ca. 10 år i VID og modtog foreningens gave, en fin 

købmandskurv. 

 

 Fastsættelse af mødested 2019 

Sønderborg vil gerne huse VID i 2020. Dato var allerede fastsat til 14. marts 2020.  

Valkyrien, Køge bød ind på 2021, Kolding i 2022.  

Sønderborg var til stede i salen og sagde, at de glædede sig til værtsskabet. 

 

 Evt.  

Michael, Ishøj tilkendegav, at man vederlagsfrit kunne få rådgivning om alt om 

saunaer. Henvendelse saunaselskab.dk 

Saunabaderegler er sendt ud til VID-foreninger for nylig. 

Peter Lendal og Jørgen Hedevang takkede for en god generalforsamling og Venedigs fine værtskab. 

Hanne Hansen 

19.03.2019 


