Ishøj den 5. april 2019

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen,
referat fra ordinær generalforsamling.
Dato: søndag den 31. marts 2019
Tid: kl.10.00
Sted: Ishøj Vandrehjem, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj
Generalforsamlingen startede kl. 10.02 med 31 fremmødte medlemmer.
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
6. Indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget.
8. Godkendelse af kontingent.
9. Projekt badehus.
10. Valg til bestyrelsen:
Valg af formand, ulige år (Edvard H. Kejser modtager genvalg)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år (Michael B. Jensen modtager genvalg, Bente Thorhauge modtager
ikke genvalg).
Valg af 2 suppleanter, hvert år (Sanne Gregersen og Anne-Lise Brodersen modtager genvalg)
Valg af 2 revisorer, ulige år (Peter B. Larsen og Susanne Brandt modtager genvalg)
11. Valg af revisorsuppleant, hvert år. (Hanne Hansen modtager genvalg)
12. Eventuelt.
Ad 1:
Ad 2:
Ad 3:

Laila Jacobsen blev enstemmigt valgt.
Michael B. Jensen blev enstemmigt valgt.
Henrik Olsen og Anna-Lise Boutrup blev enstemmigt valgt.

Ad 4:

Vi har i år mistet to af vores medlemmer,

Liffa Nielsen som i foråret gik bort efter kort tids sygdom.
Doris Andersen, en af Hvidovre pigerne gik bort i efteråret efter lang tids sygdom.
Æret være deres minde.
Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med?
I året 2018 har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder.
Årets store udfordring var Havfuens tur til Stege Skibsværft, hvor der skulle udføres det 10 årlige bundeftersyn.
Det skulle vise sig at der skulle laves mere end det aftalte med Stege Skibsværft. Dækket på båden var slidt og havde
diverse løse brædder. Efter lidt forhandling blev man enige om at skifte dækket på hele båden. Da dækket ovenpå blev
afmonteret opdage man at membranen var utæt og vand sivede ned i saunaen. Dette har jo længe været et problem når
det regnede kraftigt. Dette er nu løst med monteringen af en ny membran.
Da båden var bugseret ind på sin gamle plads, efter 3 måneder på værft manglede der et stort monterings arbejde. Den
nye saunaovn skulle monteres, der skulle også trækkes nye kabler til den, trapperne skulle ligeledes sættes på plads.
Båden skulle også efter ses for transportskader.
Til sidst blev Havfruen malet indvendigt, så den stod næsten som ny, da vi begyndte at bade fra den.

Livreddertårnet er blevet malet af Strandparken, dette var helt uden problemer.
Igen i år har kommunens Miljøafdeling foretaget analyser af badevandskvaliteten ved Havfruen. Der har ikke i
årets løb være nogen overskridelser af disse.
Vandet bliver kontrolleret for E-coli og Enterokok bakterier.
Årets analyser af vandet kan ses på Havfruen og i Livreddertårnet.
Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter kraftigt
regnvejr.
I 2018 har der været 9.502 besøgende på Havfruen.
Livreddertårnet på stranden, har haft 2.840 besøgende.
Aktiviteter
Dette års stor begivenhed var Isbjørnens 15 års jubilæum.
Denne store dag blev afholdt på Ishøj Vandrehjem.
Isbjørnene havde taget festtøjet på.
Ikke noget med bare et håndklæde rundt om maven på denne dag.
Der blev serveret den store udgave af brunch.
Bente havde sørget for dagens underholdning som kom fra Ishøj Musikskole.
Derefter var der tale fra formanden, samt den tidligere formand,
Årets udflugt gik til Bjerred Saltsjöbad. Der havde vi nogle hyggelige timer med badning og saunahygge.
Vi samledes til at spise varm mad, derefter sluttede vi af med en kop kaffe.
En rigtig god dag i det svenske.
Stor tak til Kirsten som igen var tovholder ved dette arrangement.
Pinsemorgen var nogle samlet på øverste dæk, hvor vi ventede på at solen skulle stå op over Vallensbæk.
Derefter samledes vi på nederste dæk til et velsmagende morgenbord.
Da båden hele sommeren var på værft, foregik sommerens fuldmånebadniger på stranden.
Sidst i maj måned holdt Rikki Thomsen en lektion i QiGong.
På en af de mange solrige dage i juni måned blev det store grillpølsegilde afholdt. Utroligt mange var mødt op på denne
smukke sommeraften.
Til Halloween havde Kirsten og Bente sørget for græskarsuppe samt uhygge på Havfruen.
Der var fuldt hus til dette arrangement. Og al suppen bliv spist denne gang.
Michael med hjælpere har afholdt flere gus/kvastnings aftener,
med stor deltagelse hver gang.
Årets julehygge blev igen afholdt hos Resturant Hummeren på havnen.
Flæskesteg med det hele, og ris alá mande til dessert.
Sædvanen tro blev der spillet om julepakker. Dette år var det bingo som blev spillet.
Tak til Sanne og dem som hjalp til, på denne aften.
På Havfruen har vi igen i år haft ekstra rengøring fire gange.
En stor tak til dem som har deltaget i dette.

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 2018.
Til allersidst vil jeg godt takke for den store opmærksomhed der var ved min 70 års dag. Det blev en rigtig god
søndag for mig på båden.
På bestyrelsens vegne
Edvard H. Kejser
Formand
NB til beretningen: Jens Astrup spurgte til antallet på ventelisten, som er 247 og foreslog, at bestyrelsen øger
medlemstallet ud over de nuværende 200, hvilket bestyrelsen lovede at tage op på næste møde. Herefter blev
beretningen enstemmigt godkendt.
Ad 5: I kassererens og revisorens fravær fremlagde Bodil Hansen regnskabet.
Henrik Olsen spurgte til den store forskel på udgifter til Havfruen, hvilket skyldtes at vi fik forhandlet en langt
billigere pris på den nye saunaovn med kontrolpanel end budgetteret. Anna-Lise Boutrup spurgte til en kortfristet
gæld på kr. 745,- hvilket er en endnu ubetalt forsikring. Der udspandt sig en kort debat om muligheden for at
bruge nogle af de opsparede penge til en helårs badebro ved livreddertårnet, hvor Steen Larsen fortalte, at en
sådan kan bygges for ca. kr. 160.000,- + en årlig forsikring på ca. kr. 18.000,- derfor vil bestyrelsen gå i
forhandling med Strandparken om denne bro. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Ad 6.1:

Forslag fra Berit og Benny Bjerregaard om vandprøver i vinterhalvåret, enstemmigt vedtaget

efter rettelse til at foreningen betaler for optagelse af vandprøverne, så dette ikke hænger på forslagsstillerne.
Ad 6.2:

Forslag fra Annemarie Munk om reparation/udskiftning af døren til livreddertårnet blev

debatteret med flere detailforslag som bestyrelsen takkede for. Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget.
Ad 7:

Budgettet blev efter justeringer i henhold til de vedtagne forslag i pkt. 6 enstemmigt vedtaget.

(+ 10.000,- til indkøb af stole til de nye borde, som Ishøj Kommune har bekostet, + 4.000,- til rep. af døren i
livreddertårnet, + 3.500 til vandprøverne.)

