Referat
Bogense Vikingelaugs Generalforsamling den. 7/2-2018
1.
Valg af dirigent: Birthe Thaisen.
2.
Formandens beretning.
Se bilag på vores hjemmeside for kopi af formandens beretning. 
3.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab af Kasserer Jørgen Geertsen og Revisor Orla Kristoffersen.
Se bilag på vores hjemmeside for regnskabet. 
4.
Kontingent.
Kontingentet blev ikke ændret og forbliver på 100 kr om året.
5.
Behandling af indkomne forslag:
Se gennemgangen af de indkomne forslag på side 2 og fremad.
6.
Valg
Alle der var på valg blev genvalgt og vi konstituerede os med de samme poster efter generalforsamlingen.
(Se evt fordeling under ”Om os” på hjemmesiden).
På valg var:

•
•
•
•
•
•

Solveig Bjørnø (nuv. best.formand)
Julie Nielsen (nuv. sekretær)
Jette Bøtcher (nuv. best. suppl.)
Christian Buhl Pedersen (nuv. best. suppl.)
Orla Kristoffersen (nuv. revisor)
Steen Kajberg (nuv. rev. suppl.)

7.
Eventuelt:
-

-

Der blev foreslået vi eventuelt for billeder på hjemmesiden af medlemmerne af bestyrelsen.
Jørgen foreslog vi gennemgår ny skærpet krav om persondataloven (Processen er allerede igang )
Ved indbetaling af kontingent kunne man eventuelt gøre opmærksom på at man er bekendt med der
kan tages billeder ved arrangementer.
Martin (dampskibshuset) havde venlig forespørgsel, om at folk ikke parkerede op af muren overfor
hans garage, da de i nogle tilfælde ikke har, kunne komme ud med deres biler. Det er ikke et surt
opstød, kun venlig forespørgsel, da han også får leveret varer til restauranten, og lastbiler også kan
have svært ved at komme til.
Der kom et forslag om det var muligt kommunen kunne alge rense trapperne lidt oftere, da det havde
været stor succes.
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5.
Behandling af indkomne forslag.
Alle indkomne forslag blev drøftet, og generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Se referat af
beslutningerne under de indkomne forslag skrevet med Rødt, bestyrelsen går videre med de aftalte
resultater internt og til kommunen.
Lys ved og omkring søbadet.
• Jeg vil gerne foreslå at vi endnu engang tager kontakt til kommunen omkring lys på trappen og på
tilkørselsvejene til Søbadet. Selvom vi først kommer kl 8 på denne tid er der rigtig rigtig mørkt. Det
må kunne lade sig gøre at etablere noget lys eventuelt med censor, Vi kunne evt. bruge nogle af
”alle” vores penge på etableringen hvis kommunen syntes det er OK.
• Ville sådan ønske at nogen af foreningens penge blev brugt til belysning helt nede ved vandet. Det
er ikke sjovt om morgenen/aftenen når det er mørkt og vi ikke kan se noget som helst.
Der er fra vikingelaugets side blevet forespurgt mere lys, vi har i den forbindelse fået af vide vi skal
prøve at kontakte arkitekten. Det er ikke lykkedes os endnu at få svar fra ham. Men vi vil endnu
engang drøfte det med kommunen, og tilbyde vi også betaler noget af det.

Indkøb af termometer.
Vil foreslå at der bliver indkøbt/ opstillet et digitalt eller lign temperaturmåling af vandet ved badet, som
alle kan have glæde af.
Der arbejdes sammen med kommunen i at indkøbe et termometer. Vi har kigget efter det, og leder gerne
videre. Der kom forslag om vi evt. kunne spørge andre klubber hvad de bruger.

At vi får løst problemet med dårligt indeklima.
• Sikre ordentlig udluftning – evt. kunne kommunen udskifte vinduer i baderum til vinduer, der kan
åbnes.
• Undgå at fugtige mobber eller håndklæder ligger på gulvene og på grund af varmen skaber
bakterievækst og dårlig lugt.
• For eksempel kunne mobberne fjernes og forbeholdes rengøringspersonalet. Brugerne kunne i
stedet bruge almindelige gulvskrabere til at fjerne vand med.
• Bedre luftcirkulation i rummene ved at fjerne døren i mellemgangen.
Der er blevet forespurgt om andre vinduer i baderum, dette har vi fået nej til. Men vil foreslå kommunen
vi evt. får en kraftigere udsugning. Der blev fortalt at nogle ofte har oplevet de kommer til at vinduerne
har stået åbent i huset, uden det har været i brug. Der opfordres til man husker at lukke vinduer efter
sig. Der ligger rene gulvmopper i skab, som man kan skifte med, og smide dem der er fugtige og som
lugter uden for døren. Måtten inden for døren, burde også skiftes oftere, da den er meget fugtig, vi vil
foreslå det til kommunen, og påpege det ikke er sundt for huset det er så fugtigt konstant der inde, og vi
alle kun er interesseret i at passe på huset. Evt. invitere arkitekten.
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Flere bænke i omklædningsrummet.
At der bliver bedre plads i omklædningsrummet ved at få flere bænke sat op.- se tegning.
Forslag gives videre til kommunen.

Hylde og skabe i opholdsrummet.
• At vi får opsat en hylde til krus i opholdsrummet (som kan anvendes af alle brugere)
• At der sættes små overskabe op over køkkenbordet – (med mulighed for at sætte lås på). Her kan
forskellige brugere anvende et skab til kaffe, flasker o. lignende, sådan at metalskabene kan
forbeholdes badetøj og plads til at låse værdier inde i under badningen.
Det er blevet forespurgt kommunen før, og blev afvist. Evt. spørge igen.
Holdbar vinterløsning med gelænder og skilte ved søbadet.
At gelænder og skilte ved badetrappen gøres færdige og der laves en holdbar vinterløsning, så vi undgår
ulykker.
Der har været taget kontakt til kommunen om dette, og de har til hensigt at gøre noget ved det. vi vil
nævne det for dem igen. Det skal dertil nævnes at kommunen er fritaget ved ulykker, da de har skiltet
med det er på eget ansvar.

Knager på ydersiden af huset.
At vi får en række knager udenfor – evt. på gavl af huset – til morgenkåber og badehåndklæder.
God idé, vi tager den med videre til kommunen.
Gelænder ved trædækket.
Vi vil gerne foreslå, at der på søbadsbygningen sættes et gelænder op fra døren hen mod trappen. I
fugtigt vejr er trædækket ofte meget glat, og her vil et gelænder kunne give mere sikkerhed.
Vil blive foreslået kommunen, da der også er observeret flere holder fast i sålbænke på vinduerne
når de går ud og træet vi går på ofte er glat.
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Flere sten i saunaen.
Flere sten på saunaen så denne bliver fyldt helt op, det vil holde bedre på varmen.
Spørger kommunen om vi selv må købe flere sten og ligge på.
Nedlæggelse af Vikingelaugets adgangskortservice.
Vi foreslår, at vi nedlægger adgangskortadministrationen snarest, evt. når den nuværende kortbeholdning
er brugt op.
• Forslaget vil medføre, at saldoen på kortkontoen overføres til Vikingelaugets bankkonto.
Indmeldelsesblanketten skal fremover meddele, at det nye medlem alene betaler kontingent til
Vikingelauget.
• Forslaget vil medføre en indtægtsnedgang på formentlig t. kr. 3 pr. år, men at vi fremover kun har
et regnskab.
• Fremtidigt kortsalg og administration heraf vil alene være et anliggende mellem medlemmerne og
Turistkontoret.
• Ved Vikingelaugets start kunne medlemmernes antal tælles på tre hænder. I dag nærmer vi os 150
medlemmer.
• Vort forslag vil bl.a. betyde en aflastning af kassereren, og en lettere adgang til at afhente
adgangskortet på et tidspunkt, der passer medlemmet.
• Turistkontoret har trods alt længere åbningstid end kasseren og har et lønnet personale, der er
ansat til at betjene borgeren/brugeren.
• Skulle der være yderligere spørgsmål på generalforsamlingen, er vi til rådighed.
Der blev en god debat omkring hvordan vi skulle håndtere kort til huset frem over, efter et valg blev det
enstemmigt vedtaget at Neet fremover vil stå for udlevering af kort til søbadet. Vi vil dog i samarbejde
håbe Neet vil give en lille brochure med fra os i vikingelauget, som vi håber vil få dem til at melde sig ind
hos os.
Der vil inden for en given periode blive lavet nyt kort system, der vil vi i vikingelauget allerede nu oplyse
vi gerne vil være aktive i deltagelsen, så der evt. kunne komme lidt mere styr på hvor mange der har
adgang til huset. Huset er bygget til alle, men vi er også alle interesseret i at passe på det. 
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