
 

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen 
Ordinær generalforsamling, referat: 

Dato: torsdag den 26. marts 2015  
Tid: kl.19.00  
Sted: Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17  
Lokale: Hjørnelokale 1 sal, indgang nærmest P-pladsen.  
Til stede: 26 (25) medlemmer (1 gik kl. 20.33). 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent.  
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.  
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (se bilag)  
6. Indkomne forslag.  
7. Godkendelse af budget.  
8. Godkendelse af kontingent.  
9. Projekt badebro.  
10. Valg til bestyrelsen:  
Valg af formand ulige år (Edvard H. Kejser modtager genvalg)  
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år (Michael B. Jensen og Sanne Gregersen modtager genvalg)  
Valg af 2 suppleanter, hvert år (Bente Thorhauge, Erik Hjortshøj modtager genvalg)  
11. Valg af 2 revisorer, iht. til nye vedtægter vælges på ulige år 2 revisorer (Peter Larsen modtager genvalg)  
Valg af revisorsuppleant, hvert år. (Hanne Hansen modtager genvalg)  
12. Eventuelt.  
 
Ad 1: Jonna Jensen blev enstemmigt valgt, Jonna konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 

og korrekt indkaldt, samt flyttede pkt. 6 til behandling efter pkt. 9, da det havde relation til 
dette pkt. 

Ad 2: Michael B. Jensen blev enstemmigt valgt. 
Ad 3: Keld Ipsen og Martin Tue Mikkelsen blev enstemmigt valgt. 
Ad 4: Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 

 
Først på året døde vort medlem Peter Sabro, efter længere tids sygdom.  
Æret være hans minde. 
Der er i 2014 afholdt fire bestyrelsesmøder. Herudover er en del bestyrelsesarbejde 
foregået via mail og SMS. 
Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med: 
Der har igen i år været fokus på sikkerheden på Havfruen. Og en ny redningskrans 
er blevet sat op lige ved indgangen. Tryg fonden har betalt for denne. 
Et par stykker har været til en workshop hos Rådet for større badesikkerhed, de 
ville godt have nogle input fra os vinterbadere, om hvad man kunne gøre for at 
forbedre sikkerheden.  
Rådet for større badesikkerhed har siden udsendt en folder til vinterbadeklubberne 
om hvordan man kan bade mere sikkert. Ved samme lejlighed har foreningen 
tegnet et støttemedlemskab af Rådet for større badesikkerhed. 
På det første bestyrelsesmøde blev man enige om at foreningen skulle have en ny 
hjemmeside, der blev nedsat et udvalg bestående af Erik Hjortshøj og formanden. 
Dette har så resulteret i en hjemmeside som jeg synes at vi godt kan være stolte af. 
En stor tak til Erik for godt samarbejde med hjemmesiden. Ved samme lejlighed 
skiftede foreningen webmaster. 
Vi har igen i år haft et udmærket samarbejde med Idrætscentret, af store ting kan 
nævnes reparation af dækket, samt fjernelse af omklædnings skabene. 
På sidste generalforsamling blev det vedtaget at undersøge opførelsen af en ny 
badebro, med tilhørende faciliteter. Der er nedsat en arbejdsgruppe som 
undersøger om dette er muligt. Steen Larsen vil informere mere om dette under 
punkt 9. 
Antallet at besøgende på Havfruen har været stigende, det trækker store veksler på 
foreningens brug af kaffe og the. 



 
I badesæsonen 2014 har kommunens Miljøafdeling haft analyser af 
badevandskvaliteten ved Havfruen. Der bliver analyseret for bakterierne e. coli og 
enterokokker.  Der har ikke på noget tidspunkt været overskridelser af 
Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier. 
Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter 
kraftigt regnvejr. 
Der har i år været 11.295 besøgende på Havfruen. 
Aktiviteter: 
Der har været afholdt to møder i aktivitetsudvalget. 
I marts måned gik den årlige badeudflugt til Ystad. Vi var delt op i to hold, så det ene hold gik i 
vandet mens de andre fik en guidet rundtur i Ystads gamle bydel. Derefter var der samlet spisning. 
Der var mange der deltog i dette udmærkede arrangement. 
Der har været afholdt to gange pølsesmagning, med stort fremmøde begge gange. 
Igen i år var vi heldige med at se solen Pinsemorgen danse over Vallensbæk. 
Traditionen tro var der dækket bord med efterfølgende champagne og jordbær. 
Bagefter stod den på badning og morgenbord. Selv om det var meget tidligt om 
morgenen, var vi mange der var mødt op. 
I juni måned havde vi besøg af Pernille Uhrbrand, hun hold et foredrag om at finde 
motivationen til at komme i gang med ens eget trænings program. Desuden havde 
hun taget sin vægt med, så man kunne få målt sit Body Age. Det var lidt af en 
øjenåbner, at få vide at ens alder ikke var den som stod på dåbsattesten. 
Mens det stadig var varmt i vejret kom Birgitte forbi, og holdt en Yoga lektion.   
I november måned holdt Inge Olander et foredrag om Kranio-Sakral Terapi, det blev en spændene 
aften, hvor mange lærte noget nyt. 
December måneds fuldmånebadning, stod på julehygge, der var rigtig mange der 
mødte op til dette arrangement. Der blev drukket gløgg og spillet pakkeleg, hvor 
nogle fik rigtig mange pakker, andre måtte gå tomhændede hjem. 
På foreningen Facebook side har der været en øget aktivitet. 
Igen i år har vi gennemført ekstra rengøring fire gange, en stor tak til dem som har 
deltaget. 
Vi er blevet enige om at den årlige badetur, fremover afholdes den 2. søndag i 
marts måned. 
Livreddertårnet: 
Der er blevet lagt en solid flise ved indgangen til livreddertårnet, Jørn har stået for 
dette arbejde. 
Sidst på året blev døren på tårnet ødelagt, Strandparken har stået for arbejdet med 
at sætte en ny i. 
Årets besøgende i livreddertårnet er 1.537. 
Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen sige tak til foreningens medlemmer for jeres 
opbakning, og gode samarbejde i årets løb. 
Efter at Johane Stege Larsens spørgsmål om, hvordan svind af kopper/te/kaffe kan 
mindskes, lovede bestyrelsen at lave bedre skiltning om ejerforholdet. Derefter blev 
beretningen enstemmigt godkendt. 

Ad 5: Kassereren gennemgik regnskabet og svarede derefter på div. spørgsmål til de 
enkelte poster. Hanne Hansens spørgsmål om, hvorfor der ikke var overflyttet 
penge til obligationskontoen med lidt højere renter blev besvaret med, at 
omkostningerne ved flytningen oversteg gevinsten ved de større renter. 

 Mogens Hansen forlangte, at regnskabet skulle underskrives af alle 
bestyrelsesmedlemmerne, hvilket blev afvist af Formanden med henvisning til, at 
det ikke kræves i vedtægterne. Kun ved ansøgninger og lign. til kommunen og efter 
godkendelse af regnskabet på generalforsamlingen vil bestyrelsens medlemmer 
underskrive regnskabet på forlangende. 

 Regnskabet blev sat til afstemning og 19 stemte for, 2 imod og 5 undlod at stemme. 
Ad 7: Udsat til efter behandlingen af pkt. 6 (som i starten var udsat til efter pkt. 9). 
Ad 8: Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent, hvilket blev sat til afstemning og 

vedtaget med 25 stemmer for og 1 imod. 
Ad 9: Steen Larsen og Martin Tue Mikkelsen fremlagde resultatet af badebro udvalgets 

arbejde i 2014.  
Her er et resumé af arbejdet: 



”Inden jeg begyndte her i foreningen dvs. før 2008 var der tanker om en helårs bro. 
Medlemmerne var trætte af, at Strandparkens broer blev pillet ned i september og 
først sat op igen sidst på foråret. 
Derfor måtte en helårs bro være løsningen. Der blev undersøgt priser og sådan en 
kostede mellem 300.000 og 500.000. Strandparken og Ishøj Kommune var 
tilsyneladende ikke særlig interesseret. 
I de seneste år har foreningen indført medlemsstop ved 200 medlemmer og Ishøj 
Kommune stop for borgerkortbrugere ved ca. 100 stk., derfor opstod tanken om at 
opføre en badebro med tilhørende faciliteter inde i Ishøj Havn, da Havfruen nu er 
for lille. 
Det har faktisk vist sig, at badevandskvaliteten er bedre inde i Ishøj Havn end ude 
ved stranden uvist af hvilken grund. Ved at opføre en bro inde i havnen undgår man 
overisningsproblemer om vinteren og broens konstruktion behøver ikke være så 
stærk. 
På generalforsamlingen i 2014 indkom der et forslag om, at bestyrelsen skal 
arbejde målrettet på etablering af badebro/klubhus på Ishøj Tange. På 
Generalforsamlingen blev der nedsat et udvalg bestående af Elsebeth Hansen, 
Martin Tue Mikkelsen Johane Stege Larsen og mig. 
Vi holdt et lille møde og fandt ud af, at Ishøj Kommune holdt et borgermøde om 
kommunens fremtidsplaner den 22. april.  
Vi troppede alle 4 op og præsenterede vores ønsker og behov. De tilstedeværende 
politikere og borgmesteren var ved at falde over hinanden med lovord om vores 
forslag. Det bedste er, at det er optaget af TV Ishøj. 
Senere har vi haft møde med Kulturchef John Romlund Kristensen og Klaus 
Helsøe, hvor vi nærmere redegjorde for vores planer og ønsker. Vi blev her enige 
om at holde et møde med borgmesteren. 
Ved mødet med borgmesteren, og John Romlund Kristensen fremkom et ønske fra 
Ishøj Kommune og lidt mere konkrete ønsker. Det er dem, som Martin vil fortælle 
lidt om.”  
Herefter viste Martin på et Power Point Show, den foreløbige tænkte placering af 
badefaciliteterne, det ønskede/beregnede behov for størrelserne af de forskellige 
faciliteter, som, i store træk, er det dobbelte af de hidtidige på Havfruen. 
Bagefter var der mulighed for at stille spørgsmål og komme med ideer til det 
fortsatte arbejde i udvalget. Herefter blev det enstemmigt vedtaget, at udvalget 
fortsætter sit gode arbejde.  

Ad 6: Hanne Hansen havde skriftligt foreslået følgende til generalforsamlingen: 
 ”Jeg foreslår, at det på generalforsamlingen, om muligt, vedtages at: 
 Foreningens opsparede formue/kapital anvendes til et projekt badebro. 
 Foreningens fremtidige årlige overskud ligeledes anvendes til denne bro. 

Jeg har tidligere, i min tid som kasserer for foreningen, foreslået dette, dog ikke som 
et egentligt skriftligt for generalforsamlingen fremlagt forslag, men dette blev ført til 
referat ved generalforsamlingen i 2011.” 
Hanne begrundede sit forslag mundtligt, hvorefter der udspandt sig en debat om 
forslagets ordlyd, som så blev ændret til: 
”Generalforsamlingen vedtager, at foreningen har til hensigt, at benytte den til 
enhver tid opsparede formue til et projekt med badebro og tilhørende faciliteter, 
såfremt de nødvendige tilladelser kan opnås, og projektet godkendes på en 
generalforsamling.” 
Ændringsforslaget blev godkendt med 17 stemmer for, 3 imod og 5 undlod at 
stemme. 

Ad 7: Som en konsekvens af pkt. 6, 8 og 9 blev budgettet enstemmigt vedtaget med 
ekstra kr. 20.000,- til uforudsete udgifter. 

Ad 10x: Da kassereren har trukket sig tilbage fra bestyrelsen i utide, blev Sanne Gregersen 
foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. 

Ad 10: Edvard H. Kejser blev enstemmigt genvalgt som formand. 
 Michael B. Jensen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem og Bente 

Thorhauge blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem som erstatning for 
Sanne Gregersen, som overtog posten som kasserer. 

 Erik Hjortshøj blev enstemmigt genvalgt som suppleant og Martin Tue Mikkelsen 
blev valgt som suppleant til erstatning for Bente Thorhauge. 



Ad 11: Peter Bjørn Larsen blev enstemmigt genvalgt som revisor. Som ny revisor efter 
vedtægterne indført i 2014 blev Helge Bøgegaard enstemmigt valgt. 

 Hanne Hansen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant. 
Ad 12: Div. forslag fra de tilstedeværende angående den daglige drift og samarbejdet med 

Ishøj Kommune blev taget til efterretning af bestyrelsen. Derefter blev der uddelt 
erkendtligheder til revisoren, dirigenten, Nina Ipsen, Svend Behrens og Grete 
Thorning-Smidt for ekstraordinær indsats, og til sidst til Laila Jacobsen for et 
kæmpe arbejde med at holde styr på foreningens økonomi. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.45. 
 
Referent: Michael B. Jensen 2/4 2015 
 
 
 
Dirigent: Jonna Jensen 

 


