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Referat fra generalforsamling i Bogense Vikingelaug 
onsdag den 1.februar 2017 kl.19. 
 
Fraværende: 
Formand: Solveig 
Sekretær: Julie 
 
Næstformand Jannie bød velkommen til de fremmødte 21. medlemmer. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

 Keld Bruun blev valgt. Gyldig indkaldelse 

Pkt. 2 Formandens beretning.  

Godkendt. Se bilag. 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab.  

Bente fremlagde regnskaberne, et for kontingent og et for kort. Regnskabet godkendt. Bilag 
vedlagt, ros til Bente og tak. 

Pkt. 4 Kontingent 

Nuværende kontingent bibeholdes 100 kr. årlig og 100 kr. for kort. 

Pkt. 5 Indkomne forslag. 

Ønske om mere led belysning på trappen, morgen og aften. Solveig skriver til kommunen. 

Pkt.6 Valg 

• Kasserer Bente ønsker ikke genvalg 
• Næstformand Jannie ønsker genvalg 
• Bestyrelsesmedlem Lars ønsker genvalg 
• Bestyrelses suppl. Jette ønsker genvalg 
• Bestyrelses suppl. Christian ønsker genvalg 
• Revisor Dora ønsker ikke genvalg 
• Revisor suppl. Jørgen ønsker genvalg. 

  



 

2 
 

• Næstformand Jannie Rasmussen blev genvalgt  
• Bestyrelsesmedlem Lars H. Hansen blev genvalgt 
• Nyvalgt til bestyrelsen blev Jørgen Geertsen  
• Bestyrelsen konstituerer sig på næste bestyrelsesmøde. 
• Bestyrelsessuppleant Jette Bøtcher blev genvalgt 
• Bestyrelsessuppleant Christian Buhl blev genvalgt 
• Som revisor blev Orla Kristoffersen nyvalgt 
• Som revisorsuppleant blev Steen Kajberg nyvalgt 

 
Pt. 7 Eventuelt 

• Orla har fået 10 stk. dukker fra trygfonden, som kan bruges  af medlemmer. Der bliver lagt 
et link på hjemmesiden angående brug af disse. 

• Bente har sendt en ansøgning til Trygfonden angående en hjertestarter. Kommunen er 
villig til at stå for varmeskab forsikring osv. Vi afventer svar 

• Måling af vand, kan der evt. indkøbes et stationært termometer. Bestyrelsen vil arbejde på 
det, men alt i og uden for huset skal godkendes af kommunen og arkitekten. 

• Spørgsmål om badning med eller uden tøj, er der en holdning? der er ingen regler i 
Vikingelauget .   

• Der mangler en førstehjælpskasse, timeglasset i saunaen virker ikke og saunaen må gerne 
komme op på 70  gr. Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen snarest. 

 
 

Referent Jette Bøtcher 
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