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Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen 

 
Dato:  Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 

Sted:  Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17 

 

Fremmødte:  I alt 31 medlemmer. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent 

Dan Møller blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 

 

Punkt 2. Valg af referent 

Michael B. Jensen blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt. 

 

Punkt 3. Valg af stemmetællere 

Hanne Hansen og Per Lynge stillede op og blev enstemmigt valgt. 

 

Punkt 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

Edvard Kejser oplæste beretningen.  

Se bestyrelsens beretning i detaljer her under: 

 

”Ved foreningens generalforsamling i marts 2012 blev der valgt en ny formand efter et år uden 

formand. Edvard Kejser stillede op, og blev valgt som formand for èt år, da formanden vælges i 

ulige år. 

Desuden blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter.  

Der er i 2012 afholdt fire bestyrelsesmøder. Herudover er en del bestyrelsesarbejde foregået via 

mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

 

Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med? 

I juni fik vi et svar fra kommunen på vores ansøgning om at få udvidet åbningstiderne om aftenen 

på Havfruen. Vi fik afslag på ansøgningen. I stedet besluttede kommunen at give udenbys borgere 

tilladelse til at købe borgerkort til båden. Det betød, at alle nu havde samme mulighed for at bade på 

andre tidspunkter end om morgenen. 

Det har også betydet, at der har været en kraftig stigning i salget af borgerkort. 

Kommunen oplyste, at de vil evaluere ordningen omkring 1. juni 2013. 

Foreningens medlemstal har været stigende, og vi har besluttet, at standse medlemstallet ved 175. 

Årsagen er, at Havfruen - specielt i weekenderne - ikke har kapacitet til flere besøgende. Ligeledes 

er der i livreddertårnet - specielt om vinteren - ikke plads til flere personer. 
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I 2012 var der på Havfruen 8.218 badebesøg. I 2011 var der 7.350 badebesøg. D.v.s. en stigning på 

868 badebesøg. 

Ligeledes var der i 2012 i livreddertårnet 2.030 badebesøg. I 2011 var der 2.035 badebesøg. D.v.s. 

stort set det samme antal besøg. 

Ved generalforsamlingen var der et forslag om en afsats ved enden af trappen på Havfruen, da man 

ikke kan bunde på stedet. Vi lovede forsamlingen, at vi ville undersøge dette forhold nærmere og 

orientere om det ved næste generalforsamling i 2013. Kort fortalt har vi bl.a haft kontakt til Rådet 

for større badesikkerhed, som ikke har råd omkring det at bade fra en båd. Rådets holdning er, at 

når man bader, må der højst være 1,5 meter vand. Dette råd er baseret på, at man selv går ud i 

vandet eller ned ad en trappe til bunden. Rådet for større badesikkerhed vurderer ikke, at de på 

noget tidspunkt vil kunne give råd for vinterbadning fra en båd, da vinterbadning på dybt vand 

hurtigt kan blive livstruende. 

Også i år har der været behov for nogle reparationer på båden. Disse er udført i samarbejde med 

Idrætscentret. 

Af væsentlige ting kan nævnes udskiftning af kabler og lamper i saunaen. 

Vi har et udmærket samarbejde med Idrætscentret, og vi holder to møder om året med dem. Vi har 

aftalt med Idrætscentret, at vi fortsat gør dem opmærksom på driftsforstyrrelser, så de hurtigt kan 

blive udbedret. 

Ledningerne, d.v.s. ledninger fra spildevand, brugsvand og el fra land og ud til Havfruen er ikke 

placeret optimalt. Idrætscentret vil til foråret hænge dem op under broen.  

I badesæsonen gentog kommunens Miljøafdeling ca. 20 analyser af badevandskvaliteten ved 

Havfruen. Der bliver analyseret for bakterierne e. coli og enterokokker.  Der var ikke på noget 

tidspunkt overskridelser af Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier. 

Generelt fraråder kommunen badning ved Havfruen i mindst 24 timer efter kraftige regnvejr. 

Også her har vi et udmærket samarbejde med kommunen. 

 

Aktiviteter 

Der har været fuldmånebadning fra båden ved samtlige fuldmåner. I forbindelse med 

arrangementerne har der ved èn lejlighed været undervisning i thai chi på øverste dæk i sommer. 

Arrangementet var godt besøgt. Der har herudover været diverse foredragsaftener. 

I februar gennemførte vi en badeudflugt til Riebersborg badeanstalt i Sverige. Der var mange der 

deltog i arrangementet. 

I slutningen af maj afholdt vi Store Badedag, hvor sommersæsonen blev skudt i gang. Der var stort 

set ingen tilslutning til det arrangement, og det bliver derfor ikke afholdt fremover. 

Pinsemorgern så vi pinsesolen danse fra øverste dæk på Havfruen. Der var stor tilslutning til 

arrangementet.  

Vi besluttede ikke mere at arrangere julehyggeaften i slutningen af november, da interessen for at 

møde op ikke er særlig stor. 

Juleaftens morgen spiste vi morgenmad sammen på båden og ønskede hinanden glædelig jul. 

Arrangementet var godt besøgt. 

Vi har gennemført ekstra rengøring tre gange – ud over kommunens rengøring. 

 

Livreddertårnet 

I sommer blev der lagt et dejligt trægulv som erstatning for at træde på de kolde fliser. 

Foreningen har malet hytten udvendigt efter aftale med Strandparken. 

Der har i december været indbrud i hytten. Døren blev ødelagt, og der blev stjålet en 

sikkerhedsboks, termometret og en lille LED-lampe. 

Strandparken har sat en ny dør i, og foreningen maler døren til sommer. 
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Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen sige tak til Ishøj Kommune og foreningens medlemmer for 

opbakning og godt samarbejde i årets løb” 

 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

Punkt 5. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse 

Kassereren gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger: 

Vi har p.t. 175 medlemmer og 15 på venteliste, årsagen til at kontingentindtægterne svarer til 195 

medlemmer er udskiftninger i årets løb.  

Mødeaktiviteter = Bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og en bestyrelsesmiddag.  

Alle andre aktiviteter er samlet under et. 

Ekstraordinær udgift til opgradering af formandens PC, så han lettere kan sende mails ud til alle, før 

kunne han kun sende 60 pr. time. 

Foreningen har indkøbt et mindre bufferlager af nøglebrikker og nøgler til livreddertårnet, hvilket 

giver hurtigere ekspedition. 

Overskuddet er nok lidt for pænt, men det er forbundet med en del ekstra udgifter til 10 års jubilæet 

senere på året. 

Vagn Simonsen spurgte om Kommunen tager brugerafgift for brugen af Havfruen, svaret er nej, 

men foreningen deltager i forbedringer o. lign. efter forhandling med Kommunen. 

Mogens Hansen spurgte om årsagen til at tilskudsandelen svarede til 167 medlemmer. Kassereren 

svarede, at det er fordi medlemstallet opgøres pr. 1/1-2013, hvor der var lidt færre medlemmer fordi 

nogle ikke havde betalt kontingent og de nye fra ventelisten endnu ikke var blevet registreret. 

 

Punkt 6. Godkendelse af budget og kontingent for 2013 

Kassereren havde overset, at der skulle udarbejdes et skriftligt budget og afgav det derfor mundtligt 

Der forventes ca. samme løbende udgifter og indtægter. Der til kommer udgift til 10 års 

jubilæumsfest for ca. 100 medlemmer = ca. 20000 kr. Der til kommer budget for baderepos til ikke  

svømmere på Havfruen, hvor der var 2 løsninger, den til ca. 15000 kr. blev valgt. 

Det mundtlige budget blev godkendt, men generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at huske 

at medtage det på næste generalforsamling. Mogens Hansen stillede forslag om, at der udarbejdes et 

budget som udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen. 

Kontingentet på 400 kr om året fortsætter uændret. Bestyrelsen oplyste, at kontingentets størrelse er 

afstemt med kommunen, som selv har sat prisen for brugen af borgernøglebrikkerne til samme 

beløb. 

 

Punkt 7. Indkomne forslag 

Der var 3 forslag: 

1. Ændring af § 3 til: ”Et medlem skal være fyldt 18 år for at kunne optages i foreningen, 

medlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsesblanketten er udfyldt og kontingentet betalt. 

Endvidere forpligter medlemmet sig til at overholde gældende vedtægter og regler.”  

(Dette medfører, at der skal stå på indmeldelsesblanketten: ”at man skal være fyldt 18 år, for at 

blive medlem. Kontingentet skal først betales, når kassereren giver besked, da der kan forekomme 

venteliste. Endvidere forpligter medlemmet sig til at overholde gældende vedtægter og regler.”) 

På Mogens Hansens foranledning, blev det besluttet at aldersgrænsen skulle tilføjes til § 3 og ikke 

kun stå på indmeldelsesblanketten. (Som indskrevet i forslaget ovenfor – referentens NB). 

Vagn Simonsen foreslog at vi skulle forlange at ansøgeren skulle besidde de nødvendige 

svømmekundskaber. Bestyrelsen svarede, at det var nok med at bemærke at vi bader på eget ansvar. 

Per Lynge foreslog, at der efter ”18 år” skulle tilføjes ”og dermed myndig”. Bestyrelsen svarede at 

det ligger i forvejen i 18 års kravet og vil dermed blive et dobbelt udtryk. 
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Herefter blev forslaget med den lille ændring enstemmigt vedtaget. 

 
2.  ”Generalforsamlingen 2012 vedtog, at bestyrelsen skulle arbejde videre med muligheder og 

begrænsninger ved at etablere en baderepos/trappe. Da det vil være en dyr investering 

foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen i år, på det foreliggende, tager en 

principbeslutning om enten at fortsætte denne udredning eller skrinlægge den.” 

Steen Larsen berettede om bestræbelserne på at bedre badesikkerheden på Havfruen. Der kunne 

blive tale om en af to løsninger. En speciel trappe med repos til ca. 50.000 kr. Eller en forlængelse 

af en af de eksisterende trapper med nogle flere trin til ca. 10-15.000 kr. 

Efter udveksling af flere alternative løsninger opnåedes flertal for den billigste løsning med en 

stemme imod. 

Under diskussionen fremkom flere forslag til løsning på problemet med at få nødstedte op af 

vandet. Bestyrelsen blev pålagt at finde frem til et supplement til den ene redningskrans vi har, med 

en supplerende form for flydemiddel, så medlemmer, der skal redde en nødstedt også har et 

opdriftsmiddel til rådighed. 

  
3. ”Forslag til indkøb af mobiltelefoner med abonnement til formand og kasserer. Foreningen 

har nu så store aktiviteter, at bestyrelsen finder det rimeligt, at formand og kasserer følges af 

mobil med abonnement betalt Beløb til indkøb og abonnement beløber sig til 3000 pr. 

person.” 

Der var mange argumenter både for og imod forslaget listet op pr. medlem herunder: 

Johane S. Larsen: Går ind for tilskud i stedet. Tlf. nr. til bestyrelsen mangler i øvrigt på 

hjemmesiden. 

Hanne Hansen: Hvor stort er behovet for opringninger? Kan vi sætte en højere beløbsgrænse end 

nu? 

Jens Astrup: Der er mange løsninger, frivilligt arb. er OK, men udgifter skal dækkes, støtter 

forslaget om tlf. køb. 

Formanden: De 3.000 kr./stk. dækker indkøb af tlf. med abonnement + forbrug 1. år. 

Mogens Hansen: Så skal formuleringen ændres så investering og drift adskilles. 

Kassereren: Ved tilskud uden bilag, er det næsten umuligt at dække udgifterne rent 

regnskabsmæssigt. Når det ikke er ens personlige tlf. er det nemmere at slukke for den, uden at 

risikere at familien ikke kan få fat i en. Tilskud kan give skattemæssige problemer for brugeren. 

Dan Møller: Det ville være praktisk, hvis formand og kasserer altid har samme tlf. nr. uanset, 

hvilken person der beklæder posten, så skal der ikke rettes på hjemmesiden. 

Michael B. Jensen: Var egentlig for tilskud, men finder forslaget OK med en ændring af 

formuleringen som foreslået af Mogens Hansen. 

Robert Kirkebæk: Når vi har så store aktiver, hvor længe skal vi så diskutere sådanne småbeløb? 

Herefter kunne generalforsamlingen indstille til bestyrelsen, at investere i køb af mobiltlf. til 

Formanden og Kassereren i år med abonnement og forbrugsafgifter betalt i de kommende år med 2 

stemmer imod og 2 der undlod at stemme. 

 

Punkt 8. Valg af formand i ulige år 

Edvard Kejser blev enstemmigt valgt. 

 

Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år 

Vibeke Christoffersen modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Sanne Gregersen, som blev 

enstemmigt valgt. 

 

Punkt 10. Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år 
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Elsebeth Engsig Karup modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Michael B. Jensen, som blev 

enstemmigt valgt. 

 

Punkt 11. Valg af suppleant hvert år. 

Steen Larsen og Jens Astrup blev énstemmigt valgt som suppleanter. 

 

Punkt 12. Valg af revisor ulige år 

Peter Bjørn Larsen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 

 

Punkt 13. Eventuelt 

Mogens Hansen gjorde opmærksom på, at vedtægterne mangler en frist for indsendelse af forslag til 

generalforsamlingen, og at punktet Eventuelt mangler i dagsordenen. 

Johane Stege Larsen konstaterede ligeledes at vedtægterne trænger til revidering. 

Michael B. Jensen gjorde opmærksom på, at passussen i indkaldelsen ikke passer med § 6 i 

vedtægterne. 

Alle disse bemærkninger til vedtægterne udmøntede sig i, at der blev nedsat et udvalg til kritisk 

gennemgang af vedtægterne med henblik på vedtægtsændringer på generalforsamlingen i 2014. 

Udvalgets sammensætning blev: Mogens Hansen, Michael B. Jensen og Johane Stege Larsen. 

 Kassereren forespurgte om medlemmerne fandt de korte bulletiner om beslutninger taget på 

bestyrelsesmøderne var OK, og det var de. 

Mogens Hansen spurgte om den værdiboks der gik til ved indbruddet i livreddertårnet er blevet 

genanskaffet. Formanden lovede at det vil ske hurtigst muligt. 

Johane S. Larsen: Er der gjort tiltag til generelle regler for alles brug af Havfruen? Formanden 

svarede, at de er på vej fra Kommunens side. 

Søren Lauth: Kan Ishøj borgere få fortrinsret på ventelisten? Formanden svarede, at det er imod 

Kommunens politik. 

Michael efterlyste nye medlemmer af aktivitetsudvalget, da vi har haft forfald, ingen meldte sig. 

Herefter takkede Formanden og Lene Klavstrup Lynge de to afgående bestyrelsesmedlemmer, og 

andre, der har været særligt aktive i det forgangne år. 

 

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og dirigenten afsluttede den kl. 20.56. 

 

 

 

Referent: Michael B. Jensen 

 

 

 


