
VID’s generalforsamling d. 17. marts 2018 –  

afholdt hos Vikingklubben Isbjørnen, Vestre Fjordpark i Aalborg 

Dagsorden iflg. vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning v/Jørgen Hedevang, Isbjørnen, Aalborg 

3. Behandling af evt. indkomne forslag 

4. Valg til bestyrelsen 

 På valg er: 

  Isbjørnen, Aalborg – villig til genvalg 

  Jomsborg, Aarhus – villig til genvalg 

5. Fastsættelse af mødested i 2019 

6. Evt.  

7.  

Jørgen Hedevang bød velkommen i de fine omgivelser, efter at alle var ankommet ’næsten til 

tiden’. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Peter Lendal, Roskilde Vikinge Vinterbadere, blev valgt til dirigent. Peter takkede for valget 

og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt til tiden. Hanne Hansen, Ishøj 

Strandbadeforening Isbjørnen blev valgt til referent.  

44 repræsentanter for 27 foreninger var tilmeldt, der var få afbud/ændringer 

 

2. Bestyrelsens beretning v/Jørgen Hedevang, Isbjørnen, Aalborg 

Jørgen fremlagde bestyrelsen beretning, kommenterede præsentationen, som er indsat 

herunder.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 
Beretningen blev godkendt med applaus.  

 

 

3. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

4. Valg til bestyrelsen: 

Isbjørnen, Aalborg og Jomsborg, Aarhus var på valg. Jørgen Hedevang for Isbjørnen, 

Aalborg og Poul Halling for Jomsborg, Aarhus modtog genvalg. 

 

5. Fastsættelse af mødested 2019 

Puk Kejser fra Vinterbadere Venedig i Holbæk tilbød værtsskab i 2019. Dato blev fastsat til 

16. marts 2019. 

Sønderborg vil gerne huse VID i 2020 ligesom Valkyrien, Køge bød ind på 2021.  

 

6. Evt.  

 

Generalforsamlingen sluttede med, at Peter Lendal takkede for god ro og orden. 

Nye saunaer 
Herefter gik debatten på den europæiske norm/direktiv vedr. brug af saunaer. Denne er taget ind 

under DS, Dansk Standard. Det er ikke en lovgivning, og den gælder nye saunaer/ovne. 

 

VID om EN/DS 60335-2-53 

For så vidt angår den i beretningsperioden 2017-2018 omtalte og drøftede europæiske/danske norm, 

EN/DS 60335-2-53 kan der i medfør af generalforsamlingens ønske noteres følgende, idet VID 

udtaler sig med fuldt forbehold for korrekt forståelse af de norm- og retmæssige regler. 

  



Et forbehold der både er principielt, svarende til VID’s karakter af en forening, hvor der udveksles 

informationer båret af den tanke, at klubberne derved lettere og hurtigere finder frem til de forhold, 

hver enkelt klub vælger at lægge til grund for sine beslutninger. 

  

Bestyrelsen videregiver således følgende som formuleret af Vikingeklubben Isbjørnen: 
  
”Isbjørnen blev i forbindelse med ibrugtagning af ny sauna af leverandøren gjort opmærksom på, at driften af 
anlægget fordrede en begrænset drift pr. døgn på 12 timer. Isbjørnen arbejder stadig og ihærdigt på at finde en 
løsning med henblik på at kunne bruge ovnen i det for klubben optimale omfang pr. døgn. 
  
Klubben går forsigtigt frem for at sikre sig, at der ikke siden opstår tvivl om, hvorvidt anlægget er drevet i 
overensstemmelse med leverandørens forskrifter, idet det så vidt klubben har forstået i yderste fald vil kunne 
medføre erstatningspligt i tilfælde af skade forårsaget af, hvad der måtte kunne (be)dømmes som forkert drift. 
  
Hos Isbjørnen er forståelsen i øvrigt, at EN/DS 60335-2-53 er sammenkædet med og ligger i forlængelse af 
EN/DS 60335-1-53. Det er en omfattende og ekspertisekrævende sag at sætte sig fuldt og helt ind i disse 2 
normer, hvilket meget udmærket, som vi så nu ved, reflekterer, at det er en given leverandørs ansvar at levere 
anlæg/produkter i overensstemmelse med normer. 
  
Skal der endelig gives lidt læsevejledning, kan Isbjørnen sige, at det er i EN/DS 60335-2-53, side 20 at teksten om 
driftstidens varighed er formuleret refererende til om saunaovnen er installeret privat, på hoteller o.l. eller offentlige 
svømme/bade anlæg. 
  
Som bruger/kunde er anbefalingen derfor, at man skal sørge for at få alle fakta (også dem man ikke lige havde 
forestillet sig!) på det rene som led i købsovervejelsen, så man ikke som Isbjørnen foreløbigt står med et anlæg, 
der ikke lever op til behovet.” 
  
Jørgen Hedevang 27MAR18 

 

Persondataforordningen pr. ultimo maj er ligeledes vigtig at kende. Links herunder skulle give 

svar på spørgsmål herom. 

Om Persondataforordingen har DGI udarbejdet en vejledning: 

 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/bestyrelsens-ansvar-og-pligter/vejledning-til-
idraesforeninger-om-persondataoplysninger 
 

En anden god oversigt findes på: 

 
https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger 
 

Har man et medlemsstyringssystem som Conventus eller Memberlink vil det være en god ide, at 

spørge leverandøren om hvordan deres system understøtter persondataforordningen. 
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