Referat
Bogense Vikingelaugs Generalforsamling den. 06/02-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent - Erik.
Formandens beretning (Se bilag).
Fremlæggelse af revideret årsregnskab (Se bilag).
Kontingent - enighed om fortsat kontingent på 100 kr.
Behandling af indkomne forslag - Ingen
Valg
1. Næstformand - Jannie Rasmussen
2. Kassere - Christian Buhl (Tidligere suppleant)
3. Bestyrelsesmedlem - Lars Hansen
4. Bestyrelsessuppleant - Jette Bøtcher
5. Bestyrelsessuppleant - Susanne Kajberg (NY)
6. Revisor - Orla Kristoffersen
7. Revisor suppleant - Martin Primholdt (NY)
7. Eventuelt:
 Vinterbader festival Skagen, kunne det være noget? samt Klintebaderne vil gerne besøge os.
den 9 feb kommer et hold bla. en læge fra rigshospitalet på besøg, de er ved at skrive en bog
omkring vinterbadning. 3 personer fra Vikingelauget deltager.
 Svanemøllebugten har fået et rigtig fint termometer, vi har prøvet at skrive til dem hvor de
har det fra. Vi har desuden hørt om et infrarødt termometer, og det vil blive undersøgt
videre.
 Hvor mange bruger er vi af huset? der er meget slid, og forslag kunne være det kun er
Vikingelaugets brugere der har adgang, og evt højere kontingent, som vi så kan betale
kommunen nogle penge af.
 Kommunen arbejder i andet system til indgang til huset.
 Evt spørge kommunen om samarbejde med NEET, hvis der skal ændres i brugerne af huset.
 Lad os gå videre til kommunen om der evt er en smartere måde at styre bruger af huset på.
 Der er mange vinterbaderklubber der har venteliste, og lukket for tilmelding. Det er for løste
og slap med brugere af dette hus.
 Vil gerne betale 300-400 kr om året for huset blev holdt pænere.
 Der kommer nogle i beskidt arbejdstøj og kun bruger badet. Giver ret i det er for løst.
 Muligheder for huset er indskrænkede da det er fra kommunen er ønske om det også er åbent
for turister. Måske kommunen kunne forære os det?
 Vi skal gå videre med det.
 Mange respekterer ikke vores regler omkring ingen sko. Det bør fremgå. I øvrigt skal der i
vores regler fremgå mere konkret omkring kontingent, samt ekstra ordinær
generalforsamling.
 Brugerfladen af huset, - lever rengøringen da op til det? Mener kort bliver scannet så man kan
se hvem der kommer i huset!
 Saunaregler skal opdateres, der er for mange der ikke følger dem.
 Har været i Tyskland, hvor han så at i deres sauna er der brædder på gulvet så vandet ikke
samler sig i søer som hos os- vi mangler afløb i sauna.
 Kontingent skal revideres, og der skal laves regler for hvornår der betales.
 Mangler lidt info omkring nøgenhed i saunaen.
 Vedtægter - giver ret der mangler lidt, og vil kigge på det, så det kommer med til næste års
generalforsamling.
 Roser til formanden for hendes store arrangement i Vikingelauget.
Tak for godt møde.
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