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GENERALFORSAMLINGSREFERAT 
 
Den 11/10-16 kl. 19.00 afholdtes på Kulturforsyningen i Nykøbing F. ordinær generalforsamling i 
Vinterbadenetværket Guldborgsund.  
 
Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetællere. 
4. Formandens beretning. 
5. Regnskabet og budget forelægges af kassereren til godkendelse.  
6. Indkomne forslag.  
7. Fastlæggelse af kontingent for kommende år.  
8. Valg af formand. Ann Dasseville modtager genvalg. 
9. Valg af kasserer. Erik Kjørup Andersen modtager genvalg.  
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Rita Paldrup og Grethe Jørgensen modtager genvalg. 

Jørgen Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Ellen-Margrethe Hågensen.  
11. Valg af bestyrelsessuppleanter: Hanne Lyng Rasmussen modtager ikke genvalg. Besty-

relsen foreslår. Jørgen Hansen og Annalise Bylling. 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jette Holck modtager genvalg som revisor og Karen 

Fich modtager genvalg som revisorsuppleant.  
13. Eventuelt.   

 
Ad 1.  Henning Matthiesen blev valgt som dirigent. Det konstateredes, at generalfor-

samlingen, var lovligt indvarslet.  
 
Ad 2.  Karen Gøtzsche.  
 
Ad 3.  Jytte Matthiesen og Karen Bressing. 
 
Ad 4.  Formand Ann Dasseville aflagde beretning for Foreningens 7. Sæson.  
 
 I beretningen orienteredes bl.a. om, at temaet for sidste sæson var Nykøbing 

F. baderne. Der havde været og var forsat fokus på at finde et attraktivt bade-
sted ved Nykøbing F.  

 
Der er i samarbejde med Svømmecenter Syd og Triatlonklubben indgivet an-
søgning til Brugerrådet ved Guldborgsund Kommune om støtte til pontonbro 
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med sauna og omklædningsforhold. Indstillingen er positiv, men der er endnu 
ikke tilsagn om bevilling af midler. Arbejdsgruppen søger videre. 

 
Foreningen forsøger at holde kontingentet nede og i stedet øge medlemstal-
let. Jo flere medlemmer desto større lydhørhed.  
 
Der aflagdes beretning om Foreningens og medlemmernes forskellige aktivite-
ter i ind- og udland, og der redegjordes for påtænkte aktiviteter i den kom-
mende sæson. Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder. Formanden har udsendt 27 
nyhedsbreve.  
 
Der henvises i øvrigt til formandens skriftlige beretning, der ligger på Forenin-
gens hjemmeside.  
 
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.  
 
Vandkvaliteten ved Nordre Bådelaug blev debatteret. Ann oplyste, at der i for-
bindelse med ansøgning om pontonbro forudsættes, at vandkvaliteten er i or-
den.  
 
Det blev oplyst, at Guldborgsund Kajakklub i Sundby er registreret som selv-
stændig vinterbadeklub. Man arbejder dér på at etablere badefaciliteter. Der 
er ikke p.t. samarbejde mellem Vinterbadenetværket Guldborgsund og Guld-
borgsund Kajakklub i Sundby.  
 

Ad. 5. Erik Kjørup Andersen forelagde Foreningens regnskab, som blev taget til ef-
terretning. Det blev oplyst, at Foreningen p.t. har 50 medlemmer.  

 
Ad. 6. Vedtægtsændringer ajourført i overensstemmelse med hidtidig praksis blev 

enstemmigt vedtaget. Ændringerne fremgår af vedhæftede, hvor tidligere tekst 
er farvemarkeret og altså udgået.  

 
Ad. 7.  Kontingentbetaling foreslås fastholdt på kr. 100 årligt. Enstemmig vedtagelse 

heraf.   
 
Ad. 8.  Ann Dasseville blev genvalgt som formand.  
 
Ad. 9. Erik Kjørup Andersen blev genvalgt som kasserer.  
 
Ad. 10.  Rita Paldrup og Grethe Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Endvidere 

blev Ellen Margrethe Hågensen enstemmigt valgt ind.  
 
Ad. 11.  Jørgen Hansen blev valgt til første suppleant.  
 Annalise Bylling blev valgt som anden suppleant.  
 
Ad. 12.  Jette Holck blev genvalgt som revisor. Karen Fich blev genvalgt som revisor-

suppleant.  
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Ad. 13. Arne Skelmose foreslog, at man på Foreningens hjemmeside anfører flere 
deltaljer om badesteder, herunder badetider og eventuelt særlige forhold.  

 
 Foreningen har visitkort til uddeling. Der bliver produceret nye med nyt logo. 

Medlemmerne kan få udleveret visitkort til uddeling for at udbrede kendskabet 
til Foreningen og dermed øge medlemstallet.  

 
 Om kommende arrangementer blev oplyst følgende:  
 

- Nytårskur den 7. januar 2017 kl. 10.00 i Gåbense. 
- Fællesbadning ultimo november i Hesnæs.  
- Badning ved vintersolhverv i Gedser 1 time før solnedgang.  
- Fællesbadning i Sakskøbing i marts.  
 
Se i øvrigt nyhedsbrev og hjemmesiden.  
 
 

Nykøbing F. den       /        2016 
 
 

 
 
 

Ann Dasseville




