Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

____________________________________________________________

Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen
Dato:
Sted:

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 19.30-21.57
Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17

Fremmødte: I alt 31 medlemmer.
Punkt 1. Valg af dirigent
Dan Møller blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
Punkt 2. Valg af referent
Michael B. Jensen blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt.
Punkt 3. Valg af stemmetællere
Elsebeth Hansen og Anna-Lise Boutrup stillede op og blev enstemmigt valgt.
Punkt 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Edvard Kejser oplæste beretningen.
Se bestyrelsens beretning i detaljer her under:
”Der er i 2013 afholdt fire bestyrelsesmøder. Herudover er en del bestyrelsesarbejde foregået via
mail og SMS korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med?
Medlemstallet er blevet sat op fra 175 til 200, en stor velkommen til alle de nye medlemmer.
Som noget nyt har bestyrelsen udsendt et ”Nyt fra bestyrelsen” hvor vi kort fortæller hvad vin har
drøftet på bestyrelsesmøderne.
I år har der været særlig fokus på sikkerheden på Havfruen.
Der er blevet monteret en ny redningstrappe, på en af pælene ved landgangsbroen til Havfruen. Der
er også kommet nye trappe med en platform på, og der vil blive anskaffet endnu en redningskrans.
Efter uheldet, hvor en af foreningens medlemmer faldt igennem en åben lem i gulvet, er der i
samarbejde med Ishøj Idrætscenter udarbejdet nye sikkerhedsregler, for at undgå at dette sker igen.
Bestyrelsen har sammen med kulturchef John Romlund fået lavet nye regler om ophold på
Vandkulturbåden Havfruen. Disse regler gælder for alle som benytter Havfruen.
Som de fleste ved, skulle Havfruen været en tur til Bornholm. Man kan godt sige det var et emne,
der blev talt meget om i saunaen den sommer. Men af økonomiske årsager blev turen ikke til noget.
Foreningen er også kommet på Facebook, Jonna sørger for at holde den opdateret.
Isbjørnen fyldte 10 år den 29. september. Det blev fejret med brunch på Restaurant Søhesten 16.
Der deltog 97 af foreningen medlemmer. Arrangørerne havde sørget for at vi fik nogle festlige og
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hyggelige timer sammen. Bestyrelsen havde lagt det stort op – der skulle ikke mangle noget.
Desværre skuffede maden, den kunne man ikke kalde festlig. Ved denne lejlighed blev vores
tidligere formand Johane udnævnt til æresmedlem.
Mustafa Kömö indehaver af Søhesten 16 fremsendte i efteråret en klage over at vi bader uden
badetøj når restauranten har åbent. Efter samtale med kulturchef John Romlund og møde med
halinspektør Kai S. Hansen, er man blevet enige om hvordan badning fremover skal foregå når
restauranten er åben. Opslag er blevet sat op på båden.
En ny trappe med flere trin, og før omtalte platform er blevet monteret midtskibs. Dette er, som
sagt, et stort løft i sikkerheden, især når der er is på vandet. Der har været mange ønsker om
hvordan sådan en trappe skulle se ud. Dem som ikke kan svømme så godt ville gerne have en
trappe, hvor der var monteret en lille repos i bunden. Og rådet for Større badesikkerhed anbefaler
1,5 meter fra vandoverflade til repos. Andre er udfordret med at komme op og ned i vandet - og
havde specifikke ønsker om dette.
Som med alt nyt har der været nogen debat om udformningen af trappen, og de punkter som har
været debatteret er blevet løst.
En stor tak til Steen, som har brugt mange timer på dette projekt.
Vi har igen i år haft et udmærket samarbejde med Idrætscentret. Der bliver holdt to møder i løbet af
året. Vi har aftalt med Idrætscentret, at vi fortsat gør dem opmærksom på driftsforstyrrelser.
I badesæsonen 2013 har kommunens Miljøafdeling haft ca. 20 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 badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter kraftigt regnvejr.
Der har i år været 9826 besøgende på Havfruen.
Aktiviteter:
I marts måned havde vi en badeudflugt til Kallis badeanstalt i Helsingborg, med efterfølgende
spisning. Der var mange der deltog i dette udmærkede arrangement.
Vi har haft to besøg af Claus B. Skovsgaard fra Ishøj Sundhedscenter, han holdt et foredrag om,
hvordan vi kan leve et sundere liv. Der var stort fremmøde begge gange.
Pinse morgen så vi pinsesolen danse fra øverste dæk. Der var efterfølgende champagne og jordbær.
Bagefter var der badning og et dækket morgenbord. Selv om det var meget tidligt om morgenen, var
der stor tilslutning til arrangementet.
Sankthansaften faldt i år på en fuldmånebadning. Isbjørnen benyttede lejligheden til at holde grill
aften, hvor deltagerne selv havde deres mad med.
Som noget nyt havde vi åbent hus på kulturnatten, dette var ikke nogen stor succes, der kom kun én.
I december måneds fuldmånebadning var der julehygge på Havfruen, hvor der blev spillet banko,
og drukket gløgg med brune kager til. Der var mange som var på Havfruen denne aften, så det
bliver nok gentaget næste år.
Vi har gennemført ekstra rengøring fire gange, en stor tak til dem, som har deltaget.
Livreddertårnet:
Der er blevet monteret et indvendigt kryds på døren, det var også meningen at livreddertårnet skulle
males indvendig, det vil blive gjort, når det bliver lidt varmere i vejret.
Årets besøgende i livreddertårnet er 1.728
Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen sige tak til foreningens medlemmer for opbakning og godt
samarbejde i årets løb.”
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
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Punkt 5. Forelæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet med enkelte uddybende bemærkninger.
Der kom følgende forbedringsforslag til fremtidige regnskaber:
Hanne Hansen anbefalede at flytte flere penge over på obligationskontoen, der giver flere renter.
Erik Hjortshøj/Mogens Hansen foreslog at årets budget skulle sættes ved siden af regnskabet.
Johane S. Larsen foreslog, at regnskabet blev præsenteret med en projektor.
Keld Ipsen foreslog mere udspecificering af de tungeste poster.
Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Punkt 6. Godkendelse af budget og kontingent for 2014
Kassereren gennemgik budgettet for 2014 med enkelte uddybende bemærkninger.
På spørgsmålet om indholdet i posten ”medlemskaber” oplystes det, at det er Falck, VID og
Foreningsunionen i Ishøj.
Forslag fra Hanne Hansen om udskillelse af udgifter til nøglebrikker i budgettet i fremtiden.
Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt og kontingentet fortsætter uforandret (kr. 400,- pr. år).
Punkt 7. Indkomne forslag
Det af sidste generalforsamling nedsatte udvalg til omfattende vedtægtsændringer præsenterede sit
arbejde og paragrafferne blev gennemgået en ad gangen og alle blev enstemmigt vedtaget (enkelte
dog med små grammatiske ændringer og en med lidt ændret rækkefølge) undtagen § 7, hvor der var
forslag om omflytning af punkterne 6, 7 og 8, forslaget blev vedtaget med 27 stemmer for og 4
imod. De reviderede vedtægter udsendes sammen med dette referat.
Forslaget fra Johane S. Larsen om, at bestyrelsen skal arbejde målrettet på etablering af
badebro/klubhus på Ishøj Tange (se bilag, som tidligere er udsendt), begrunde hun selv på
udmærket vis, suppleret af Formanden, som havde fået 3 plancher om de fremtidige havneplaner i
forbindelse med udgravningen af en slags ”voldgrav” omkring kunstmuseet Arken, hvor
overskudsmateriale tænkes brugt til dannelse af en ø mellem ”Vandhunden” og ”Ishøj Tange”.
Dette, set i lyset af, at Havfruen skal op af vandet og bundbehandles om få år, og derefter skal
flyttes til en mere permanent placering, giver muligheder for udvidelse af de efterhånden trange
badefaciliteter.
Til dette forslag var der mange spørgsmål og meninger, så beslutningen blev, at der nedsættes et
udvalg, som vil drøfte, hvilke muligheder vi har og tage kontakt med Ishøj Kommune med henblik
på et forhånds tilsagn, så mere detaljerede planer evt. kan udarbejdes. Forslagsstilleren og Steen
Larsen samt Elsebeth Hansen meldte sig til dette udvalg. Vi opfordrer andre interesserede
medlemmer til også at melde sig til dette udvalg, samt at Johane og Steen indkalder til det første
møde. Skriv til strandbadeforeningen@isbjoernen.com hvis du er interesseret.
Punkt 7 A bortfaldt på grund af ovenstående forslag.
Punkt 8. Valg af kasserer i ulige år (rettet til lige år!)
Laila Jacobsen blev enstemmigt valgt.
Punkt 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år udgår, da vi er i et lige år!
Punkt 10. Valg af bestyrelsesmedlem i lige år.
Steen Larsen blev enstemmigt valgt.
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Punkt 11. Valg af suppleant hvert år.
Jens Astrup havde samme dag meddelt, at han alligevel ikke modtog genvalg. Som erstatning for
Jens blev Bente Thorhauge enstemmigt valgt.
Da Steen Larsen blev valgt til bestyrelsesmedlem, blev hans suppleant post ledig.
Erik Hjortshøj stillede op og blev enstemmigt valgt.
Punkt 12. Valg af revisorsuppleant lige år.
Hanne Hansen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt.
Punkt 13. Eventuelt
Hanne Hansen fortalte om VID og sit job i VID (Vinterbadeforeninger i Danmark, se
www.vinterbadere.com)
I 2009 var der ca. 10.000 vinterbadere tilsluttet via deres respektive lokalforeninger, i år er der ca.
25.000 via 64 foreninger.
På forespørgsel fra Ingelise Hjortshøj om, hvornår vedtægtsændringerne træder i kraft, blev oplyst,
at det sker principielt dagen efter generalforsamlingen.
Revisoren og Svend Erik Behrens fik vingaver for deres indsats i det forgangne år, Svend på grund
af hans store hjælpsomhed med mange praktiske opgaver.
Lene Klaustrup Lynge fik også en gave for 8 års tro tjeneste i bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og dirigenten afsluttede den kl. 21.57.
Husk at følge med på Isbjørnenes Facebook side:
https://www.facebook.com/IshojStrandbadeforeningIsbjornen

Referent: Michael B. Jensen
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