Badeklubben

Trekanten

GENERALFORSAMLING
3. november 2021
REFERAT
1. Valg af dirigent
Johannes blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
2. Formandens beretning
Beretningen er vedlagt.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning samt fastsættelse af kontingent for 2022
Leif gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet blev fastsat til 250 kr. for gamle medlemmer (medlemmer, som har
betalt fuldt kontingent for 2021) og 375 kr. for øvrige medlemmer.
4. Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen blev godkendt med enkelte ændringer (se vedlagte).
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende tilpasninger.
5. Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag blev godkendt med enkelte ændringer. (Kontingentet
forfalder til betaling 1. jan. og ”mindst” udgår i forbindelse med valg af
bestyrelsesmedlemmer). Det godkendte vedtægtsforslag er vedlagt.
For at vedtage vedtægtsændringer kræves i henhold til de gældende vedtægter
(§ 11) tilslutning af mindst 2/3 del af de stemmeberettigede medlemmer. Dette
antal var ikke til stede, og endelig vedtagelse forudsætter en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpel majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
6. Indkomne forslag fra medlemmer
Ole havde fremsat forslag om, at hængelåsen hænges i forrummet, og at saunaen
er tændt indtil 10.00 eller 10.30.
Der blev udtrykt sympati for Oles forslag, og den videre behandling blev henvist
til saunaudvalget.
Der fremkom i forbindelse med dette punkt en række andre forslag vedrørende
benyttelsen af saunaen.
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Saunaudvalget vil arbejde videre med de fremsatte forslag.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor.
Valgt til bestyrelsen for 2 år:
Helen Hansen
Susanne Alling
Valgt for 1 år:

Hans Wallind (suppleant)
Poul Melbye (suppleant)
Ingelise Hansen (revisor)

8. Eventuelt.
Olav oplyste, at tidsstyringen af saunaen ikke er tilfredsstillende. Bestyrelse vil
kontakte en uvildig elektriker for at finde en løsning på problemet.
Johannes oplyste, at den 14-15 juli var vandtemperaturen 22o og
lufttemperaturen 24o. Den 27. juli havde 35 deltaget i badningen. Den 12-16 feb.
havde vandtemperaturen været 0o.
Helen opfordrede interesserede til at deltage i Skagen Vinterbadefestival.

Der deltog 31 medlemmer i generalforsamlingen
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FORMANDSBERETNING 2020/21

Aktivitetsplanen
Ingen juleafslutning i 2020 pga. Corona og bortset fra den daglige badeaktivitet. Vi startede først
ned aktivitetsplanen i maj, hvor vi havde indvielse af badesæsonen med rød løber og champagne.
Affaldsindsamlingen i april glippede i år.
Juni: Blåt flag som sædvanlig.
Juni: cykel/sejltur med Frederikke på Arresøen. 18 deltagere og en fin dag med isnende blæst på
Arresøen.
Juli: havde vi fuldmåneskrabsammenfest.
Vi havde også arrangeret svømmeundervisning med henblik på, hvordan gebærder vi os i
hestehuller. Vi nåede kun en session, men genoptager det til næste år.
August: grillfest. Der havde været hærværk på Fyrbåken, så havnen havde lukket den. Susanne og
Per sprang til og arrangerede fest i Bådeklubbens lokaler på Lynæs havn. Fantastisk vejr og godt
arrangement. Tak for det.
Oktober: havde Susanne igen i år arrangeret Lyserød lørdag. Samme arrangement som sidste år.
Denne gang havde vi dog 2 sponsorer nemlig Per Låsesmed og Asger Baltzar, AB Multiservice. Jeg
var ikke selv med, men tror der var ca. 20 der hoppede i vandet og et pænt beløb til Kræftens
Bekæmpelse.

VID Vinterbadere i Danmark.
Meget lidt aktivitet.
Årsmøde og generalforsamling i år i Hop i Fjorden i Kolding den 23. oktober. Vi deltog ikke i år.

Hjemmesiden
Fungerer stadig fint takket være Susie. Husk at gå ind og læs på den.
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Saunaen
Vi nåede akkurat lige at bruge den i en meget kort periode, så lukkede Coronaen den igen.
Men vi nåede dog at finde ud af, at ovnen ikke varmede tilstrækkeligt. Jeg kontaktede Dansk
Saunaselskab, som bekræftede os i, at ovnen ikke havde kapacitet nok. Dette meddelte vi
Ingversenbrødrene, som installerede en ny ovn. Denne ovn ”korresponderer” ikke med timeren, så
vi har lige et problem, der skal løses. Foreløbig er der nogle søde mænd, der tænder manuelt.
Her i den nye sæson opdagede vi hurtigt, at loftet over ovnen bliver meget mørkt. Ifølge
leverandøren skulle alle sikkerhedsforanstaltninger være ok, men vi sætter en metalplade over
som afbøder det sorte.
Saunaudvalget styrer Olav nu sammen med en repræsentant fra hvert badehold.
Bente Colberg var på kursus som gusmester i DGI for vores regning. Vi tænker, at i løbet af
sæsonen bliver der nok nogle aktiviteter med dette.

Kommunen
Brugerretsaftalen har vi fået, men dog ikke underskrevet.
Der var fra kommunens side udbudt 22 mio. til foreningsformål. Man skulle ikke have et endeligt
projekt for at søge disse. Så vi søgte. Vi fik en mail ud om, at der var så mange ansøgninger, så de
kunne ikke overholde svarfristen.
Der kom aldrig noget svar, men derimod en liste i avisen med en masse ideer til, hvad pengene
kunne bruges til og så må man vel søge, når man har et projekt.
Jeg havde et møde med lederen af Vej og Park Kuno Christensen. Han lovede reparation af
nederste bruser, kummen, fliser samt en bænk i gavlen, hvor vi kunne skifte tøj.
Da saunaen kom tilbage her pr 1. oktober, skrev jeg til ham, om bruseren kunne være åben indtil
frosten kom, og i den forbindelse mindede jeg ham om vores aftale mht. bruser mm., bare for at
have det på skrift. Han er dog rejst, så vi må se hvad der sker.
Det var så dagens ord.

Og som jeg altid plejer at sige: Vi har den dejligste klub.

3. november 2021
Helen Hansen, formand
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AKTIVITETSPLAN 2022
Indvielse af sauna

Forår

Generalforsamling

Marts1

Sæsonindvielse

7. maj

Blåt flag med DN

5. juni

Sejltur på Slotssøen med Johannes

Juni

Svømmeundervisning hestehuller

Juli

Evt. fuldmåne ”skrabsammenfest”

13. juli

Grillfest

10. aug.

Juleafslutning

24. aug.

Herudover afholdes fælles morgenbord første lørdag i hver måned.

Vedtaget på generalforsamlingen den 3. november 2021
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Forudsætter, at det af bestyrelsen fremsatte vedtægtsforslag vedtages

5

Badeklubben

Trekanten

VEDTÆGTER
Forslag
(Godkendt på generalforsamlingen den 3. nov. 2021)
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Badeklubben Trekanten”. Foreningen er hjemmehørende i Halsnæs Kommune.
Foreningens adresse er formandens adresse.
§ 2. Formål
Foreningens formål er at give mulighed for at udøve idræt, hovedsageligt som svømning og vinterbadning.
§ 3. Medlemskreds
Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at deltage i foreningens aktiviteter.
Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden.
Medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Kontingentet er forfaldent til betaling 1.
januar.
§ 4. Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes årligt senest 15. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14
dages varsel pr. e-mail, opslag i badehuset samt på foreningens hjemmeside.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Godkendelse af aktivitetsplan
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
Valg af mindst en suppleant
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden senest 7 dage forud for
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte, stemmeberettigede
medlemmer.
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§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære,
afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter skriftlig begæring fra mindst en tredjedel af
foreningens stemmeberettigede medlemmer. Begæringen fremsendes til formanden og skal indeholde
dagsorden.
§ 6. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger
formand, kasserer og sekretær.
Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende i tilfælde at stemmelighed.
§ 7. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af den valgte revisor.
§ 8. Tegningsregler
Foreningen tegnes udadtil af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Kassereren står for forvaltning af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent og betaling af
regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti herunder betalingskort og netbank, samt indgå aftale
herom.
§ 9. Vedtægtsændringer
Vedtægterne kan kun ændres med to tredjedels flertal på en generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne
fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.
§ 10. Foreningens opløsning
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at mindst to tredjedel af foreningens stemmeberettigede
medlemmer stemmer herfor på to på hinanden med 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger.
Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue velgørende/sundhedsfremmende formål i Halsnæs
kommune.
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Forslag til generalforsamlingsbeslutning
OVERGANG TIL NYT FORENINGSÅR
Indeværende regnskabsår løber fra 1. maj 2021 til 31. december 2021
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