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Referat – Bogense Vikingelaugs generalforsamling 05/02-2020 
 

1. Valg af dirigent 

Erik Jessen er valgt til dirigent. 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning fremlagt af formand Solveig Bjørnø - ingen kommentar fra fremmødte. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

Årsregnskab fremlagt af kasserer Christian Buhl - ingen kommentar fra fremmødte. 

4. Kontingent 

Ingen ændringer til kontingent – forsætter som hidtil med 100 dkr. Om året. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Forslag om ændring af vedtægter 

Fremlagt af kasserer som har skrevet dem og enstemmigt vedtaget af forsamlingen. 

Forslag 1 og 2  

Blev drøftet under et.  Det blev besluttet, at bestyrelsen går videre til kommunen med et forslag om en 
bred redningstrappe.  

Det er vedtaget, at Vikingelauget tilbyder delvis medfinansiering. 

Forslag 3  

Blev drøftet og efterfølgende trukket tilbage. 
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6. Valg 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg. 

Solveig Bjørnø genopstiller til bestyrelsen. (Genvalgt) 

Jesper Milo stiller op som bestyrelsesmedlem i stedet for Julie Nielsen. (Valgt ind) 

Jette Bøtcher genopstiller som bestyrelsessuppleant (Genvalgt) 

Birthe Kildelund stiller op som bestyrelsessuppleant i stedet for Susanne Kajberg. (Valgt ind) 

Orla Kristoffersen genopstiller som revisor. (Genvalgt) 

Martin Primholdt genopstiller som revisorsuppleant. (Genvalgt) 
 

Eventuelt 

Kunne der kommer noget lys i vores udendørs omklædning. Kunne drøftes i bestyrelsen. 

Der er observeret der bliver brugt meget vand i saunaen, man ved ikke rigtig om man tør sige noget til folk. 
Der er skrevet flere gange om det samt sat skilte op at der skal bruges isblokke i stedet. 

Der arbejdes på keramiske sten som evt. ikke flækker. 

Saunaen falder hurtig i varme når der kommer mange folk ind fra havet af, det kan måske ha haft sin 
indvirkning i den går i stykker når der så hældes vand på. 

Evt. sætte en brugervejledning op hvordan man bruger saunaen mht. vand. 

Måske skal der findes den korrekte temperatur på saunaen, så den er optimal. 

Det kan ikke undgås der vil være vedligehold på saunaen, og måske kommunen skal gøre sig indstillet på 
det, når de har valgt en sauna. Det er meget normalt at varmelegeme går i stykker. 

Hvis vi synes nu der er udfordring med sauna, hvad så når vi er 500 medlemmer. 

Det skal nok organiseres lidt bedre. 

Huset og sauna bliver total renoveret i uge 9. 


