Ishøj den 28. juni 2021

Referat fra Ishøj Strandbadeforening Isbjørnens
generalforsamling
Dato: Søndag den 27. juni 2021
Tid: kl.10.00
Sted: Ishøj Vandrerhjem, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Til stede: 18 (19 mellem 10.18 og 11.01). Der var 5 fuldmagter.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
2.
3.
4.

Jonna Jensen blev enstemmigt valgt.
Valg af referent:
Michael B. Jensen blev enstemmigt valgt.
Valg af mindst 2 stemmetællere:
Laila Jacobsen og Steen Larsen blev enstemmigt valgt.
Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Edvard læste bestyrelsens beretning op:
”I maj måned blev jeg kontaktet af Mogens Hansen om at hans kone Karin Christoffersen var gået
bort efter sygdom. Karin blev medlem af Isbjørnen i 2004, hun var en af dem der altid badede fra
stranden.
Æret være hendes minde.
Det kan blive den korteste beretning i Isbjørnens historie. Covid-19 prægede det forgangne år?
Men vi nåede alligevel noget før landet blev lukket ned.
Foreningen nåede lige årets udflugt som var søndag den 8. marts, det var et par dage før Danmark
blev lukket ned.
Vi havde i år sat kursen mod Kallis Kallbadhus.
Som sædvanligt blev der badet, snakket, og gået i sauna. Denne gang blev det også sluttet af med
efterfølgende spisning, før turen gik hjemad igen.
Stor tak til Kirsten som igen, igen var tovholder ved dette arrangement.
Onsdag den 11. marts går Mette Frederiksen på TV og meddeler at landet bliver lukket ned grundet
Covid-19. Næste dag bliver der sat kæde og hængelås på Havfruen, det er dog stadig muligt at
klæde om i Livreddertårnet og bade fra stranden.
Bestyrelsen lukker Livreddertårnet ned et par dage senere. Men det var stadigt muligt at bade fra
stranden.
Så det var slut med fuldmånebadning og de andre planlagte arrangementer.
Midt i juni måned bliver havfruen igen åbnet, det bliver med nye Covid-19 restriktioner,
der bliver sat antal på hvor mange der må være i saunaen, og hvor mange der må være på båden.
Og håndspritten bliver fast inventar.
Michael lavede et bookingsystem, som består af orange og hvide golfbolde, så kunne man se hvor
mange der var i saunaen, og totalt på Havfruen ved ankomsten.
Det blev også muligt at afholde vores planlagte sommer arrangement på stranden. Der vi blev sat på
noget at en prøve, det starter i øsende regnvejr, men de seje isbjørne krøb bare i læ til det var
overstået. Derefter kunne vi sætte os i vores medbragte stole og få udleveret en velsmagende tapas.
Tak til Sanne, og dem som hjalp til, på denne aften.
Efterfølgende har alle de følgende arrangementer været aflyst.
I året 2020 er der blevet tid til at afholdte 4 bestyrelsesmøder.
Og som noget nyt blev det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt lige efter generalforsamlingen.
Det årsmødet i VID blev aflyst, dette skulle ha været afholdt hos Sønderborg Vikingerne. Årsmødet
vil blive afholdt i 2021.
I starten af året blev bestyrelsen kontaktet af Berit og Benny angående information fra Havnens
bestyrelse, formanden har været i kontakt med Havnekontoret, vi blev enige om at vi kunne hente
denne information på deres hjemmeside. Ved samme lejlighed fik formanden oplyst det udslip der

har været fra en af bådene, er blevet undersøgt at dykkere, som ikke helt kunne sige præcis hvilken
båd det kom fra.
Derefter har Havnekontoret meldt udslippet af olie til politiet.
Havfruen har haft rust i et par trappetrin, de er blevet udskiftet og samtidigt er de andre trin blevet
tjekket for rust. Det er de trin der ligger over vandet der ruster først.
Idrætscenteret har betalt for denne reparation.
Der har været problemer med belysningen på landgangsbroen til Havfruen, dette er blevet ordnet så
lyset bliver tændt om aftenen ved 22 tiden og slukket næste formiddag.
Under den første nedlukning af Havfruen er den fugt der var ved døren midtskibs blevet udbedret.
Man fandt et stykke rustent jern i væggen, dette er blevet fjernet, og væggen er efterfølgende blevet
spartlet og malet.
Igen i år har kommunens Miljøafdeling foretaget analyser af badevandskvaliteten ved Havfruen.
Isbjørnen har forsat med disse prøver vinteren over.
Der har ikke i årets løb være nogen overskridelser af grænseværdierne.
Vandet bliver kontrolleret for E-coli og Enterokok bakterier.
Disse rapporter kan ses på opslagstavlen på Havfruen.
Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter kraftigt
regnvejr.
I 2020 har der været 6.507 besøgende på Havfruen.
Livreddertårnet på stranden, har haft 3.264 besøgende.
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 2020.”
Herefter forespurgte Jens Astrup Madsen om planerne for flytning af ”Havfruen” ud til Ishøj
Tange, som det har været planen lige siden starten i 2009, kommunen har desværre stadig
ikke råd til flytningen.
Jens spurgt også om helårs broen, som er et projekt Strandparken står for, det er forsinket.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse:

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Sanne Gregersen gennemgik regnskab og balance i Kirsten T. Madsens fravær. Herefter var der
debat om forøgelse af medlemstallet/tider/belægnings % på Havfruen og evt. opdeling i
strandbadere og Havfruebadere. Vi har på en tidligere generalforsamling enedes om en forøgelse af
medlemstallet på 10 %, hvor de 5 % blev gennemført i 2019, bestyrelsen vil bedømme om der er
plads til de sidste 5 % når Corona restriktionerne forsvinder helt. Herefter blev regnskabet
enstemmigt godkendt.
Indkomne forslag.
Nye bænke: Der var en del debat om hvem der skal betale for bænkene, da borgerbrugerne også
slider på dem. Steen Larsen foreslog, at vi kun skal betale 50 % og kommunen resten. Dirigenten
satte det mest vidtgående forslag til afstemning og det blev vedtaget med 23 stemmer for og 1 imod,
derfor bortfalder Steens forslag. Bestyrelsen lovede at tage problematikken med 2 brugergrupper op
ved næste møde med kommunens repræsentanter.
Afkalkningsanlæg: Efter besvarelse af nogle spørgsmål om alternativer blev forslaget vedtaget
enstemmigt.
Godkendelse af budget.
Efter rettelser i budgettet, så de to investeringer i pkt. kom med blev budgettet godkendt.
Godkendelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag om bevarelse af kontingent på kr. 400,- årligt blev enstemmigt godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Valg af formand, ulige år
Edvard blev enstemmigt genvalgt.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år
Michael og Anne-Lise blev enstemmigt genvalgt.
Valg af 2 suppleanter, hvert år.
Ulla og Bodil blev enstemmigt genvalgt.
Valg af 2 revisorer, ulige år.
Begge blev enstemmigt genvalgt.
Valg af revisorsuppleant, hvert år.
Bestyrelsen foreslog Susanne Schleppegrell, som blev enstemmigt valgt.
Eventuelt.
Anna-Lise Boutrup spurgte om der er mulighed for at hjælpe Svend Behrens, som er syg, ned på
Havfruen og formanden svarede, at det er allerede i gang.

Sanne opfordrede til at man tilmelder sig sommerfesten d. 7/7-21 kl. 18.00 ved Havhytten på Ishøj
Tange.
Formanden tilbyder årskalenderen til halv pris (kr. 30,-) da vi har et lille oplag tilbage på grund af
nedlukningen i første halvår.
Mødet sluttede kl. 11.30.
Referent:
Michael B. Jensen

Dirigent:
Jonna Jensen
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