
VID Generalforsamling afholdt 11. marts 2017 – hos Det kolde Gys, Helgoland 

Mødet afholdtes i Kulturpunkt Amager v/Amager Bio, Øresundsvej 4. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning v/Jørgen Hedevang, Isbjørnen Ålborg  

3. Behandling af evt. indkomne forslag 

4. Valg til bestyrelsen 

På valg er Bo Nielsen, HP + Vedbæk Vikingelaug, Bo modtager genvalg 

På valg er Hanne Hansen, Ishøj Strandbadeforening, Hanne modtager genvalg 

Claus Svendsen, Gilleje Vintersvømmere modtager ikke genvalg. 

Ny foreningsrepræsentant skal vælges. 

5. Fastsættelse af mødested i 2018 

6. Evt.  

 

Jørgen Hedevang bød velkommen og opridsede kort dagens indhold. Tillige takkede 

Jørgen Det kolde Gys for værtsskabet. 26 klubber og 49 medlemmer var repræsenteret. 

Desværre var der meldt et par afbud, bl.a. Hornbæk, Thisted og Maribo. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Peter Lendal, Roskilde Vikinge Vinterbadere blev valgt til dirigent og Hanne 

Hansen, Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen blev valgt til referent. Det 

konstateredes, at generalforsamlingen var korrekt og rettidigt indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden Jørgen Hedevang fremlagde bestyrelsens beretning. Denne er 

herunder integreret i dette referat. 







 



 





Til beretningen kan det knyttes, at nogle foreninger medlemsmæssigt 

umiddelbart ser stagnerende ud. Det kan sagtens skyldes, at deres maksimum 

er nået, og at der er ventelister. Beretningen blev godkendt. 

 

3. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

4. Valg til bestyrelsen 

Bo Nielsen, HP + Vedbæk Vikingelaug og Hanne Hansen genvalgt med 

applaus. 

Som ny foreningsrepræsentant stillede Tony Dall, Kerteminde Vinterbadere op 

uden modkandidater og blev valgt med applaus. 

Den siddende bestyrelse fortsætter. Det skal her nævnes, at Poul Chr. 

Mogensen, Jomsborg er på rejse, og Karin Hanghøj, også Jomsborg, er 

stedfortræder i hans fravær. 

 

5. Fastsættelse af mødested 2018 – 17. marts 2018 

Vikingeklubben Isbjørnen, Ålborg byder VID velkommen på Ålborgs nye 

store anlæg.  

Sønderborg vil gerne huse VID i 2019. Køge melder sig for 2020. 

 

6. Evt.  

Michael Jensen, Ishøj nævnte, at 2 events i året havde været planlagt på samme 

datoer. Det blev foreslået, at etablere en fælles orienterende kalender for at 

imødegå dette. 

 

Der var ros til bestyrelsen. Bl.a. nævnte Puk fra Holbæk, at efter badeanstaltens 

brand havde man fået rigtig mange gode henvendelser. 

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

14.03.2017 hha 


