Badeklubben

Trekanten

GENERALFORSAMLING
5. november 2020
REFERAT
1. Valg af dirigent.
Tove 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.
Leif gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt
Kontingentet blev fastsat til 375 kr. årligt
4. Indkomne forslag fra medlemmer.
Tove havde fremsat forslag om forskelligt kontingent afhængig af, om man
brugte saunaen.
Bestyrelse kunne ikke anbefale forslaget, og da der ikke var tilslutning på
generalforsamlingen, trak Tove sit forslag tilbage.
5. Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen blev godkendt med enkelte ændringer (se vedlagte).
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage løbende tilpasninger.
Efter forslag fra Olav vil bestyrelse overveje, hvorledes man kan gennemføre
kurser, som øger oplevelsen og sikkerheden ved at svømme.
Efter forslag fra Solveig vil bestyrelsen overveje foredrag med Karina Helsted Moe
om Body Fulness.
6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
Valgt til bestyrelsen for 2 år:
Leif Nielsen
Inge Marie Vestergaard
Olav Ryan
Valgt for 1 år:

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

7. Eventuelt.

Der deltog 20 medlemmer i generalforsamlingen

Badeklubben

Trekanten

FORMANDSBERETNING 2019/20.
Ja, det blev et noget atypisk år. Et år der vil gå over i verdenshistorien.
Jeg går direkte til beretningen:

AKTIVITETSPLANEN
Annette og Børge havde været så venlige at åbne Havfruen for os juleaftensmorgen.
Der var dækket flot morgenbord. Der var god tilslutning, og vi havde et par dejlige
timer. TAK Annette!

MORGENKAFFEN OG FULDMÅNEBADNING
Pga Corona blev disse aflyst et par måneder.
Da forsamlingsrestriktionerne blev udvidet, var der igen stor tilslutning. Vi havde også
i år en ”skrabsammenfest” i juli, denne gang dog ved fuldmåne.
Nu er forsamlingsrestriktionerne indskrænket til 10 personer, så vi aflyser
morgenkaffen og juleafslutningen.

Affaldsindsamlingen, sæsonstart og sundhedsugen blev aflyst pga Corona.

GRILLFESTEN på havnen blev pga overvældende tilslutning flyttet til Hanne og Olavs
dejlige gård HAVLIT. Vi havde en skøn fest med musisk underholdning af mændene
fra 8 holdet, fællessang og Olav bagte pizzaer i den hjemmegjorte stenovn til alle.
En aften hvor alt gik op i en magisk højere enhed.

LYSERØD lørdag havde Susanne Alling arrangeret, at vi skulle mødes ved Gubben
iklædt badekåber.

Halsnæs Avisen havde doneret lyserøde badehætter. Vi gik i samlet trop ned til
Trekanten.
Per Låsesmed havde lovet at donere kr. 25 pr person, der gik i vandet. Det blev til kr.
750 til fordel for Kræftens Bekæmpelse.
Fint arrangement Susanne og Per.

Store Vinterbadedag er afgået ved døden.

VID VINTERBADERE I DANMARK
Årsmøde og generalforsamling blev udskudt. Der blev afholdt et par virtuelle møder,
hvor det var Coronasituationen, der var på tapetet.
Å/G skulle være den 24. okt. men blev også aflyst til fordel for et virtuelt møde, som
vi ikke deltog i.

HUSET
Fungerer stadig fint. Der har været lukket ned nogle måneder. Vi er stadig flere fra de
forskellige hold, der bliver længere efter badning med medbragt kaffe mm, så vi har
indkøbt nogle klapstole og sammen med vores borde og det udendørs bord/bænkesæt fungerer det rigtig godt.
Alle er flinke til at rydde op mm og vi har fået vores egen ”fejemester” Olav.
Vi har yderligere udarbejdet coronaregler for huset. Vi skal bl a bære mundbind, samt
spritte hænder af.
Det tilrådes også hvis muligt at skifte tøj udenfor.

HESTEHULLER OG BADESIKKERHED
Steffen livredder holdt igen i år en informativ formiddag omkring denne problematik.
Vi er enige om, at dette gentages hvert år.
Vi har ansøgt og fået bevilget en redningskrans fra TRYGFONDEN.
Kattegat Strandhaves ejerforening har opsat en hjertestarter op på gavlen af nr 21.
Denne kan vi selvfølgelig benytte, hvis ulykken skulle ske. Så vi er egentlig ganske godt
klædt på. MEN
BAD ALDRIG ALENE.

HJEMMESIDEN fungerer fint igen. TAK Susie. På hjemmesiden kan i også finde linket
til fotos og årsbeskrivelse 2020 fra Susanne Larsen. TAK Susanne.

SAUNAEN
Vi fik leveret saunaen med en del forsinkelse. Den blev installeret med de forskellige
el tilslutninger. Desværre viste det sig, at der var en del fejl og mangler på saunaen.
Ovnen havde ikke kapacitet nok. Støtteben var mangelfulde og der var flere småting.
Jeppe og Johan Ingversen har ordnet dette, men inden det skete, blev vi jo
coronaramt.
Nu er saunaen på plads igen og vi skal have afprøvet om den varmer ok.
Sidste generalforsamling blev der nedsat et saunaudvalg. Vi har i fællesskab
udfærdiget diverse regler vedr. brug og rengøring. Disse regler er lige blevet
coronatilrettet og vil snarest blive opsat.
Vi udsendte et medlemsbrev med spørgsmål til hvem, der under nuværende forhold
ønsker at benytte saunaen.
Tilbagemeldingen siger, at det kun er en 5-7 stk. fra 8 holdet samt et par stykker
udenfor hold, der ønsker dette.
En af klubberne i VID har undersøgt, hvor mange klubber, der har åbnet saunaen.
Der er 156 klubber, 101 har åbnet, 25 ikke og 30 har ingen sauna.
På basis af dette samt oplysninger fra Dansk Saunaselskab via DGI omkring smittefare
og vira overlevelse i høje temperaturer, besluttede vi at åbne saunaen tirsdag og
torsdag fra 8-9 samt søndag fra 10-11.
Der er også udarbejdet særlige Coronaregler, der vil blive opsat i huset.

Vi har fra DGI modtaget et favorabelt tilbud om uddannelses til gusmester.
Bente Colberg er tilmeldt på foreningens regning og Hans Wallind for egen regning.
Bente vil senere arrangere særlige events for medlemmerne, når tiden tillader dette.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Først i maj afholdt vi ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen
var nedsættelse af kontingent i indeværende regnskabsår til kr. 200 pga
Coronanedlukning af saunaen.
Enstemmigt vedtaget.

KOMMUNEN
Er stadig tunge at danse med.
Vi havde en ivrig korrespondance sidste efterår og til sidst et fysisk møde med Anja
Rosengreen, formand for Plan og Miljø, samt Jacob, vist lederen af forvaltningen. Det
blev her aftalt, at vi skulle have en brugerretsaftale.
Vi har for nuværende INTET hørt. Vi er bekendt med, at det var på byrådsmøde sidst
i januar, hvor det blev godkendt. Vi har været inde og nærlæst indholdet, hvor det
fremgår, at Badeklubben har ALLE indvendige forpligtelser, men at alle kan benytte
huset uden at være medlem. Aftalen skulle underskrives af os og kommunen. Vi har
intet hørt og vi vil IKKE underskrive. Så derfor rykker vi ikke.
NÅ de skal nu også have lidt ros!
Vi henvendte os vedr. manglende sikkerhed på opgangen til bruseren. Det reagerede
de hurtigt på, og der blev lavet en træbelægning m lister, som fungerer fint.

Nu håber jeg dette bliver den længste beretning, jeg kommer til at give.
Et meget specielt og også arbejdsomt år, men jeg vil stadig påstå, at vi har den
dejligste klub med et godt sammenhold.

5. november 2020
Helen Hansen
Formand
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AKTIVITETSPLAN 2021

Affaldsindsamling i samarbejde med DN

April

Sæsonstart

2. maj

Blåt flag

5. juni

Kombineret sejl- og cykeltur

Juni1

Grillfest

12. aug.

Generalforsamling

3. nov.

Juleafslutning

24. dec.

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. november 2020

1

Arrangementet afholdes lørdag eller søndag af hensyn til de medlemmer, som fortsat er på arbejdsmarkedet.

