20. marts 2017

Ishøj Strandbadeforening ISBJØRNEN
Referat af generalforsamlingen den 16. marts 2017.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Hans-Christian Boserup blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent.
Erik Hjortshøj blev valgt.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
Charlotte Carstensen og Ib Jensen blev valgt. Der var 31 medlemmer til stede.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
Formanden Edvard H. Kejser aflagde beretningen:
I november måned mistede vi Lars Hansen. Efter meget lang tids sygdom, kunne hans
krop ikke mere. Vi mindes Lars som en god badeven.
En der godt kunne lide at være i festligt lag.
En der altid var i godt humør.
En der altid havde en kvik bemærkning.
En der også var privat.
Æret været hans minde.
I 2016 er der blevet afholdt fire bestyrelsesmøder. Herudover er der skrevet, ringet,
sms’et, samt sendt en masse mails bestyrelsen imellem.
Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med?
På hjemmesiden har der været en mindre opdatering. Der er blevet sat en kalender
ind, så nu er det muligt at se, hvad der skal foregå på de forskellige
fuldmånebadninger. Kassererens nye mail adresse kan også findes der.
Bestyrelsen har tegnet en arbejdsskade/ansvarsforsikring, så de der udfører arbejde i
foreningen, skulle være dækket ind, hvis uheldet skulle ske. (Her tænkes specielt på
dem som er med til den kvart årlige rengøring af Havfruen.)
Formanden og næstformanden har holdt møder med Kai Hansen og Søren Larsen fra
Ishøj Idræts- & Fritidscenter om renoveringen af saunaen på Havfruen. Bestyrelsen
har besluttet at afsætte midler på budgettet til dette projekt.
Ved samme lejlighed blev der også drøftet, hvordan man kunne løse de problemer,
der er med fugten på båden.
Martin Tue Mikkelsen er trådt ud af bestyrelsen af personlige årsager, så der har kun
været en suppleant i bestyrelsen siden september måned.

Der er kommet et nyt begreb. VINTERBADEFESTIVALLER. Som I sikkert har set i jeres
mailboks, er antallet af disse støt stigende, og der kommer sikket flere til. Nogle er
mere besøgt end andre, og en enkelt har måttet aflyses pga. manglende tilmelding.
Vil man til Skagen Vinterbadefestival skal man være hurtig, når de åbner for
tilmeldingen. De melder udsolgt i løbet af et par timer!
Igen i år har kommunens miljøafdeling foretaget analyser af badevandskvaliteten ved
Havfruen. I juni måned var der en lille overskridelse af antallet af kolibakterier i
vandet. Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer
efter kraftigt regnvejr.
På foreningens Facebooks side er der nu over 100 likes.
I 2016 har været 10.935 besøgende på Havfruen.
Aktiviteter.
Igen i år har der været afholdt to møder i aktivitetsudvalget. Michael B. Jensen har
efter mange år i aktivitetsudvalget trukket sig. En stor tak til Michael for det store
arbejde, han har lagt der. Ny formand for udvalget er blevet Sanne Gregersen.
Årets første fuldmånebadning stod i velværets tegn. Sys Lyngborg kom og fortalte om
cremer til hænder og fødder. Mens vi sad med hænderne smurt godt ind i creme,
skulle vi så drikke et glas champagne, en lidt svær øvelse.
Den årlige udflugt gik til Pålsjöbadet, Hälsingborg. Et flot nyt badehus, hvor vi havde
nogle hyggelig timer sammen med badning og sauna. Bagefter gik vi hen og spiste på
restauranten, som lå tæt på badehuset. Der blev serveret dagens ret. Desværre
havde de glemt at åbne for varmen, så der var lidt koldt.
Igen i år var mange mødt tidligt op for at se pinsesolen danse over Vallensbæk.
Desværre var det regnvejr denne morgen, så champagnen blev drukket i caféen.
Derefter stod den på badning, og vi sluttede af med et velsmagende morgenbord.
Mens det endnu var sommer, kom Monica Holm og fortalte om sunde juicer, og
hvordan man lever sundt. Hun havde taget sin saftpresser med, så det blev til en hel
del smagsprøver.
Oktober måned stod i Skagen Vinterbadefestivals tegn. Anne-Lise, Marianne og Karen
fortalte om deres oplevelser på Skagen sidste år. De viste også nogle flotte fotos fra
turen
Igen var vi samlet til julehygge i Marineforeningens hus. Der blev drukket gløgg og
spist mange æbleskiver. Efter dette blev der under kyndig vejledning af Sanne også
spillet pakkeleg. Desuden spillede Vagn på sit keyboard, og vi sang nogle af hans egne
sange.
En solrig og frostklar november morgen havde vi besøg på stranden af TV-Ishøj. De ville
godt lave en udsendelse om de lokale vinterbadere. Efter en lidt langsom start kom vi

da i vandet, og fotografen fik taget nogle flotte billeder. Der ligger et link på foreningens
hjemmeside, hvor man se hvordan det gik til.
På Havfruen har vi haft ekstra rengøring fire gange, en stor tak til dem, som har
deltaget i dette.
Livreddertårnet
I livreddertårnet er der blevet monteret to nye trekantshylder, en til at lægge
logbogen på, og den anden til briller og andre løse genstande. Der er også indkøbt nye
stole samt et nyt bord. Tak til Hanne Hansen for godt samarbejde. Der har været
1.812 badene fra livreddertårnet i 2016.
Formanden nævnte, at vi skulle tage afsked med Erik Hjortshøj, som havde valgt at
træde ud af bestyrelsen. Erik blev valgt i 2014. Sammen med Edvard Kejser har Erik
lavet en ny hjemmeside til foreningen. Edvard takkede Erik for godt samarbejde i
bestyrelsesarbejdet og overrakte Erik en gave.
Formanden afsluttede med på hele bestyrelsens vegne at takke foreningens
medlemmer for opbakningen og godt samarbejde i årets løb.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
5. Regnskab 2016.
Kassereren Ann Hamstrup gennemgik posterne i regnskabet og nævnte, at Isbjørnens
egenkapital pr. 31.12.2016 var 315.337.00 kr.
Steen Larsen spurgte til udgifterne til administration, specielt mobiltelefonudgiften.
Ann gjorde rede for forbruget og fortalte, at fremover ville udgiften være 119 kr./md.
Steen spurgte til vedligeholdelsesudgifterne. Ann og Edvard fortalte, at der var brugt
penge til bl.a. en hårtørrer, en kniv, en affaldsspand, 2 vandkedler og rengøringsartikler.
Steen Larsen mente, at foreningens udgifter generelt var for høje.
Regnskabet for 2016 blev godkendt. 30 stemmer for, 1 undlod at stemme.
6. Indkomne forslag.
Ulla Larsen og Jørn Lovmand foreslog, at bestyrelsen skulle ansætte professionelt
rengøringspersonale, hvis ”de frivillige” ikke deltog i tilstrækkeligt antal, når der var
behov for ekstra rengøring på Havfruen. Forslaget drøftedes.
Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for, 1 imod, 4 undlod at stemme.
7. Budget 2017.
Ann Hamstrup gennemgik posterne i budgetforslaget og nævnte bl.a., at hun
afprøvede et It-program til automatisk opkrævning og registrering af kontingentbetaling.
Formanden fortalte, at Ishøj Kommune havde en plan for renovering af saunaen på
Havfruen for ca. 97.000,00 kr. Bestyrelsen ville gerne have et ekstra vindue i saunaen
og havde aftalt at bidrage til renoveringen med 40.000,00 kr.
Steen mente, at der burde afsættes momspenge oven i de 40.000,00 kr. Formanden
slog fast, at foreningen havde aftalt at betale i alt 40.000,00 kr.
Budgettet for 2017 blev vedtaget med 29 stemmer for; 2 undlod at stemme.

8. Kontingent for 2017.
Kontingentet for 2017 er uændret 400,00 kr./år.
Det blev vedtaget med 31 stemmer.
9. Projekt Badebro.
Formanden nævnte, at arbejdet med projektet var gået i stå. Der var behov for en ny
start. Han efterlyste medlemmer til en arbejdsgruppe.
Michael B. Jensen meldte sig. Han ville tage projektet op på næste møde i Strandparken.
Steen Larsen, der tidligere har arbejdet med projektet, Annalise Boutrup og Susanne
Brandt meldte sig til den nye gruppe.
Michael orienterede om et brev fra Folkeoplysningsudvalget i Ishøj Kommune, som
svar på at Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen havde ansøgt om etablering af et
havbad på Ishøj Tange. Ishøj Byråd havde den 4. oktober 2016 vedtaget budgettet for
2017 og ikke medtaget ønsket i anlægsbudgettet.
10. Valg af bestyrelse.
Valg af formand. Edvard H. Kejser blev genvalgt uden modkandidater.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Michael B. Jensen og Bente Thorhauge blev begge
genvalgt uden modkandidater.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Charlotte Carstensen og Sanne Gregersen blev
begge valgt uden modkandidater.
Valg af 2 revisorer, ulige år. Peter B. Larsen blev genvalgt og Susanne Brandt blev
valgt uden modkandidat.
11. Valg af revisorsuppleant, hvert år.
Hanne Hansen blev genvalgt.
12. Eventuelt.
Steen Larsen spurgte, om foreningen havde medindflydelse på renoveringen af
saunaen, når man nu skulle deltage i betalingen. Michael svarede, at Kai Hansen og
Søren Larsen havde lyttet til foreningens ønsker ved det møde, hvor renoveringen
blev aftalt.
Det aftaltes, at en skitse for renoveringen skal vedlægges referatet fra generalforsamlingen.
Formanden har modtaget et forslag om at Ishøjs egne borgere skulle have forrang på
ventelisten til medlemskab i Isbjørnen. Der var overvejende stemning for at fortsætte
efter princippet ”alle er lige – først til mølle”.
Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet og sluttede generalforsamlingen kl.
20.00.

