Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen
Ordinær generalforsamling, referat:
Dato: torsdag den 22. marts 2018
Tid: kl.19.00
Sted: Ishøj Idræts & Fritidscenter, Vejledalen 17
Lokale: Hjørnelokale 1 sal, indgang nærmest P-pladsen.
Til stede: 29 (30) medlemmer (1 kom kl. 19.16).
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 kasserer lige år (Ann Hamstrup modtager genvalg)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år (Bodil Hansen modtager genvalg)
Valg af 2 suppleanter, hvert år (Sanne Gregersen modtager genvalg, Charlotte Carstensen er udtrådt,
bestyrelsen foreslår Anne-Lise Brodersen)
11. Valg af revisorsuppleant, hvert år. (Hanne Hansen modtager genvalg)
12. Eventuelt.
Ad 1:
Ad 2:
Ad 3:
Ad 4:

Erik Quistgaard blev enstemmigt valgt, Erik konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt
og korrekt indkaldt.
Michael B. Jensen blev enstemmigt valgt.
Dan Møller og Hans Bendixen blev enstemmigt valgt.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

I efteråret mistede vi Peter Kobbernagel.
Vi mindes Peter som en god bade ven.
Og som en god samtalepartner.
Tak for de gode samtaler Peter.
Æret været hans minde.
Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med?
I året 2017 har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder.
Charlotte Carstensen er, grundet sygdom trådt ud af bestyrelsen. Charlotte har ved samme lejlighed,
også trukket sig som medlem af aktivitetsudvalget. Vi ønsker Charlotte god vind fremover.
Formanden og næstformanden har holdt mange møder med Kai Hansen og Søren Larsen, fra
Idrætscenteret, om ombygningen af saunaen.
Det skulle dog vise sig senere, at de aftaler, vi blev enige om, ikke blev holdt.
For at sige det så det ikke kan misforstås, det der kunne gå galt, gik galt.
Tiden for opstart af ombygningen blev lavet om, og vi havde store problemer med leverancen af den
nye dør, midtskibs.
Tømreren havde ikke fået de tegninger, hvor placeringen, samt udformningen af bænkene var på.
Efter nogle krisemøder med Idrætscenteret, og lidt forsinkelser, kunne vi tage den nye sauna i brug.
Denne begivenhed blev fejret, med champagne, samt jordbær som blev dyppet i varm chokolade.
Igen i år har kommunens Miljøafdeling foretaget analyser af badevandskvaliteten ved Havfruen. Der
har ikke i årets løb være nogle overskridelser af disse.
Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter kraftigt regnvejr.
I 2017 har der været 11.660 besøgende på Havfruen. En lille stigning.
Livreddertårnet på stranden, har haft 1.660 besøgende.
Aktiviteter
Årets udflugt gik til Höganæs Kvikbadehus, hvor vi som noget nyt startede med at spise frokost.
Derefter havde vi nogle hyggelige timer med badning og saunahygge.

Stor tak til Kirsten som var tovholder ved dette arrangement.
Vi har haft foredrag om jordstråler, hvor Henning Juhl fortalte om hvordan de kan påvirke os i
hverdagen. Et spændende foredrag, hvor nogle fik gode råd med hjem.
I maj måned kom Gerda Nicolaisen forbi, og fortalte om hendes mange ture på Caminoen.
Pinsemorgen var der ikke mødt så mange op som der plejer. Dem der var mødt op så pinsesolen
danse over Vallensbæk. Derefter et velsmagende morgenbord.
Til Halloween havde Kirsten og Bente sørget for græskarsuppe og uhygge på Havfruen. Der var
mødt rigtig mange op til dette arrangement.
Michael og hjælpere har afholdt flere Gus aftener, med stor tilslutning hver gang.
Årets julehygge var uden gløgg og æbleskiver. Denne gang stod den på flæskesteg med det hele.
Stedet var heller ikke som det plejer, denne gang blev det afholdt hos Hummeren på havnen. Sanne
havde igen fundet på et nyt pakkespil, Tak til dem som hjalp til på denne aften.
På Havfruen har vi haft ekstra rengøring fire gange. En stor tak til dem som har deltaget i dette.
Der har været mange udfordringer på Havfruen dette år. Jeg vil da også lige nævne at den ene
trappe blev påsejlet i årets løb. Der tager sin tid når forsikringen, og smeden skal lave en ny trappe.
På den nye trappe er der monteret gummi på trinene, og de fejl der var på den gamle trappe er
rettet.
Livreddertårnet
Den 24. december havde Strandbaderne, efter aftale med bestyrelsen, sat en mobil sauna op på
stranden, hvor de kunne nyde kolde vand, og få varmen i en varm sauna bagefter.
Til slut vil bestyrelsen sige tak til foreningens medlemmer for jeres opbakning, og gode samarbejde i
årets løb.
Og fra min side tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2017.
Herefter blev beretningen sat til debat og Kjeld Ipsen roste Aktivitetsudvalgets og bestyrelsens
arbejde med gode arrangementer og spurgte ind til brugen af en lejet mobilsauna ved livreddertårnet
juleaftens dag, hvor ikke alle blev indbudt til at bruge den. Bestyrelsen er opmærksom på dette ved
evt. fremtidigt brug af mobilsaunaer.
Steen Larsen spurgte ind til kommunikationen til medlemmerne ang. Havfruens værftsbesøg med
bundbehandling m.m. Formanden svarede, at vi først ville melde konkret ud om dette, når datoen lå
helt fast, også hvad angår evt. flytning af Havfruen ved tilbagekomst fra værftet, hvor vi er blevet
lovet svar inden Påske.
Benny & Berit Bjerregaard udtrykte betænkeligheder med badevandets kvalitet, da målingerne kun
foretages i sommerperioden og der muligvis kan forekomme tømninger af septiktanke fra fastligger
bådene, da der ikke er mobile tømningsmuligheder i Ishøj Havn. Elsebeth Engsig-Karup supplerede
med, at der kun måles for bakterieindhold ikke andre ting som olie, maling og lign. Bestyrelsen
lovede at tage problemet op og rykke Ishøj Kommune for et svar på Bennys forespørgsel til dem.
Samt arbejde videre med at få målinger året rundt, da vi er vinterbadere.
Derefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
Ad 5:

Kassereren gennemgik regnskabet og svarede derefter på div. spørgsmål til de enkelte
poster.
Steen Larsen spurgt om de 40.000,- kr. til saunarenoveringen nu holdt uden evt.
momsbetaling, hvilket Formanden kunne bekræfte.
Keld Ipsen spurgte om udgifterne til leje af mobilsaunaen var på posten vedligeholdelse af
livreddertårnet. Det er den ikke, den indgår i medlemsarrangementer.
Steen Larsen mente, 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. Referenten oplyste,
at dette punkt havde været behandlet på en tidligere generalforsamling, hvor det blev
nedstemt med stort flertal. Kassereren blev pålagt at huske separate tlf. udgifter i h.t.
vedtægterne i fremtiden.
Regnskabet blev herefter godkendt med stort flertal.

Ad 6:

Ole Ekstens forslag (se bilag) om investering i en ny og bedre (hurtigere) saunaovn blev
behandlet. Efter forsikringer om, at det var sanktioneret af kommunen, som overtager ovnen
med tilhørende drifts- og vedligeholdelsespligt samt at ovnen først installeres efter
værftsbesøget, samt, på Hanne Hansens opfordring, der tages højde for nye Dansk Standard
regler om fjernbetjening af saunaovne, blev forslaget vedtaget med stort flertal.
Henriette Ritz Kylmann’s forslag (se bilag) om at Ishøj borgere skal have fortrinsret på
foreningens venteliste blev efter en kort debat forkastet med overvejende flertal.

Ad 7:

Kassereren gennemgik budgettet for 2018, og efter at bestyrelsen lovede at forsøge at få
Ishøj Kommune til at deles med foreningen om udgifterne til saunaovnen (som ikke er på
budgettet, da forslaget er indløbet efter udgivelsen af regnskab/budget) blev budgettet
enstemmigt godkendt.

Ad 8:

Bestyrelsen anbefalede uændret kontingent, det blev enstemmigt godkendt.

Ad 9:

Michael B. Jensen fortalte om badehus udvalgets arbejde, der resulterede i, at vi gemmer 2
forslag, et stort og flot projekt + et mere ydmygt projekt til bedre tider, da der på det seneste
møde om visioner for Strandparken blev præsenteret noget lignende af et arkitektfirma og
fordi det forlyder, at Vallensbæk Kommune har sat 7 millioner kr. af til et badehus i
Vallensbæk Havn, samtidig med at det mulige kommunale udlignings forslag går igennem i
Folketinget og derfor vil koste kommunen op mod 50 millioner kr. Hanne Hansen oplyste, at
der måske er en mulighed igennem Nordea Fonden, som har sat 50 millioner kr. af til
projekter, der netop retter sig mod vinterbadeforeninger. Udvalget vil fremover undersøge om
vejen kan gå igennem Nordea Fonden. Dan Møller foreslog, at alle de vinterbadeforeninger,
der er tilknyttet Strandparken (Hvidovre, Bifrost, Isbjørnene og Greve Vinterbadere) kan gå
sammen om et stort projekt.

Ad 10: Ann Hamstrup blev enstemmigt genvalgt som kasserer.
Bodil Hansen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Sanne Gregersen og Anne-Lise Brodersen blev enstemmigt valgt som suppleanter.
Ad 11: Hanne Hansen blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 12: Benny Bjerregaard genoptog problemet om badevandskvaliteten (se under formandens
beretning!) Dan Møller oplyste, at han havde besøgt Bio anlægget i Solrød, som evt. kan
hjælpe med ideer til mobile tømningsanlæg til bådene i Ishøj Havn. Bestyrelsen arbejder
videre med det.
Keld Ipsen undrede sig over en plastik vandkande, som var blevet sat til at guse med i
Havfruens sauna. Jørn Lovmand tilbød at bytte den ud med en af metal.
Hanne Hansen beretter herunder om VID:
VID – Vinterbaderne i Danmark – www.vinterbader.com
VID er paraplyorganisation for vinterbadeklubberne i Danmark. Pt. er 135 foreninger
med ca. 45.000 badere inde under hatten.
VID er en organisation med en lille bestyrelse på 5 medlemmer, Århus, Aalborg,
Vedbæk, Kerteminde og Ishøj udgør pt. bestyrelsen. Der er intet kontingent, så
foreningen er helt ’pengeløs’.
Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter til de 2 årlige møder bliver dækket af de
respektive foreninger.
VID’s formål er erfaringsudveksling klubberne imellem samt pressekontakt.
På vinterbader.com findes en altid opdateret medlemsliste, så det er muligt for alle
vinterbadere at finde en klub i nærheden af ens arbejdssted, feriebolig eller
andetsteds, hvor man kan besøge en forening og komme i vandet. På listen kan
også man se, hvordan man modtager gæster i de aktuelle klubber.
Erfaringsudvekslingen foregår ved, at den enkelte forening/klub, som har brug for
rådgivning eller hjælp, sender sit nødråb til koordinatoren (pt. Hanne Hansen), som
så sender det ud til samtlige foreninger i Danmark. Dem, som byder ind med råd og
dåd, korresponderer direkte med spørgeren. Der spørges om alle mulige ting. Det
kan være medlemsstyring, økonomisystemer, klubbernes værdier og vedtægter,
finansiering af byggeprojekter, ordensregler, introduktion af nye medlemmer. Brug
af sauna og gus. Ja, simpelthen alt, hvad der rører sig i foreningerne, spørges der
om.
Der udveksles geniale ideer, nye spændende tiltag og projekter, aktuelle problemer
og udfordringer.

Det er en givende ting at deltage i dette forum. Der er så megen positiv energi ved
de årlige møder, hvortil alle foreninger inviteres. Møderne afholdes i marts måned
skiftevis i Øst- og Vestdanmark.
Der er netop afholdt generalforsamling og årsmøde i Aalborg. I 2019 er Vinterbader Venedig,
Holbæk værter.
Link til VID Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/714747521958992/
Hanne Hansen
Michael B. Jensen orienterede om indkøb af et nyt vandtermometer med fjernaflæsning og at
der tilsyneladende er godkendt 2-3 solide helårsbroer til placering flere steder i Strandparken.
Nina Ipsen spurgte til evt. placering af Havfruen for enden af en af disse broer, men det blev
frarådet på grund af faren for ødelæggelse af bølger og isskruninger, en placering inden for
molerne er at foretrække.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.
Referent: Michael B. Jensen 23/3-2018

Dirigent: Erik Quistgaard

