ISHØJ STRANDBADEFORENING ISBJØRNEN
19. marts 2016
Referat af generalforsamlingen 17. marts 2016.
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jonna Jensen blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge
vedtægterne.
2. Valg af referent.
Erik Hjortshøj blev valgt.
3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
Majken Roemer og Hans Christian Boserup blev valgt.
4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
I 2015 mistede vi to af vores medlemmer. Først på året døde Susan Almbjørn, Hun var et vellidt
medlem af Isbjørnen, altid var hun i godt humør. Og som præsten sagde ved hendes bisættelse; Susan
samlede på venskaber. Dette kunne ses i kirken.
Kort efter døde Eva Mandrup. Et rigtigt foreningsmenneske. Eva sad i mange bestyrelser, var formand
for Ishøj Kunstforening samt formand i Foreningsunionen i Ishøj. Desuden var hun med til at stifte
Strandbadeforeningen.
Æret være deres minde.
Der er i 2015 afholdt tre bestyrelsesmøder. Herudover er der skrevet en masse mails bestyrelsen
imellem, samt sendt et utal af sms´er.
Bestyrelsens arbejde.
Ishøj Havn har fået ny havnefoged. Det betyder, at vi har fået nye regler for parkering. Der er blevet
opsat skilte, der forklarer, hvor man nu må parkere.
Der har i årets løb været lukket for vandet på havnen. Desværre har formanden ikke fået besked om
dette. Det er nu lykkedes formanden at komme på Ishøj Kommunes mailliste om, hvornår der bliver
lukket for vandet, så fremover vil der blive sendt mail ud i god tid, når de lukker for vandet.
Steen Larsen og Martin Tue Mikkelsen har deltaget i VID´s årsmøde i Kerteminde, hvor de fremlagde
foreningens planer for et nyt badehus på havnen.
Hjemmesiden er blevet opdateret. Den gamle PDF fil, som nye medlemmer skulle bruge til
indmeldelse, er blevet erstattet med et nyt modul. Nu er det muligt for nye medlemmer at skrive
indmeldelsesblanketten online.
Ved samme lejlighed er de gamle indmeldelsesblanketter blevet gjort digitale. Der er desuden blevet
oprettet en Dropbox, hvor bestyrelsen kan downloade gamle referater og meget andet.
Gennemsnitsalderen for Isbjørnens medlemmer er faldende. Nu ligger den på 61,5 år.
Tre værdibokse er blevet opsat på Havfruen, og der er monteret nye hylder i omklædnings-rummene.
Vi ville godt sikre de medlemmer, som deltager i rengøringen af Havfruen. Derfor har bestyrelsen
vedtaget at tegne en arbejdsskadeforsikring, som træder i kraft i 2016.
Igen i år har kommunens miljøafdeling foretaget analyser af badevandskvaliteten ved Havfruen. Der
har ikke på noget tidspunkt været overskridelser af Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier.
Generelt fraråder kommunen stadig badning fra Havfruen i mindst 24 timer efter kraftigt regnvejr.

På foreningens Facebook side har der været en øget aktivitet. Vi har nu næsten 100 likes.
Der har været 11.322 besøgende på Havfruen.
Aktiviteter.
Den årlige udflugt gik igen i år til Sverige. Vi besøgte Badehus Råå. Efter endt badning og en tur i
saunaen, var der frokost på Resturent Trivas. Derefter gik turen hjem til Ishøj. Som sædvanlig var der
mange, der deltog i denne gode tur. Tak til Michael, som var tovholder på turen.
Igen i år var mange mødt tidlig op for at se pinsesolen danse over Vallensbæk. Traditionen tro blev der
efterfølgende drukket champagne og spist jordbær. Derefter stod den på badning, og vi sluttede af
med et veldækket morgenbord.
Mens det stadig var varmt i vejret kom Birgitte forbi og holdt en Yogalektion på soldækket.
I november måned holdt Inge Olander et foredrag om kranio-sakral terapi. Det blev en spændende
aften, hvor mange lærte noget nyt.
December måneds fuldmånebadning stod på julehygge. Der var rigtig mange fremmødte til dette
arrangement. Der blev drukket gløgg og spillet pakkeleg. Nogen fik rigtig mange pakker; andre måtte
gå tomhændet hjem.
Igen i år har vi gennemført 4 ekstra rengøring af Havfruen, Der skal lyde en stor tak til dem, der har
deltaget.
Livreddertårnet.
Livreddertårnet har længe trængt til at blive malet indvendigt. Bestyrelsen har fået Malermester
Rasmussen til at udføre dette arbejde. Steen Larsen kom med sin generator og lagde strøm til arbejdet,
og formanden havde gang i skruemaskinen. Ved samme lejlighed blev der opsat nye opslagstavler.
Der har været 1.416 badende fra Livreddertårnet i 2015.
Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen sige tak til foreningens medlemmer for jeres opbakning og gode
samarbejde i årets løb.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Dirigenten fastslog, at beretningen var forelagt, som den skulle ifølge vedtægterne.
5. Forelæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse.
Regnskabet var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Regnskabet var påtegnet af kassereren Sanne Gregersen og revisorerne. Kassereren gennemgik
regnskabets poster. Der var ingen kommentarer fra medlemmerne til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med stemmetallene: For 41 stemmer; imod 0; undlod at stemme 4.
6. Indkomne forslag.
Mogens Hansen havde foreslået en ændring til regnskabsudsendelse således:
”Revideret regnskab forsynes med påtegninger fra revisorer og samtlige bestyrelsesmedlemmers
underskrift og udsendes sammen med budgetforslaget senest 2 uger før generalforsamling”.
Mogens Hansen argumenterede for sit forslag, som blev debatteret. Formanden præciserede, at når
generalforsamlingen havde godkendt regnskabet, ville det blive underskrevet af hele bestyrelsen og
fremsendt til Ishøj Kommune i forbindelse med ansøgningen om det årlige tilskud.
Forslaget blev afvist af generalforsamlingen med stemmerne: For 14 stemmer; imod 44 stemmer og 1
undlod at stemme.
Steen Larsen havde foreslået, at formands og kasserers telefonudgifter fremover skulle være på
max. 2.300 kr. hver. (Skats grænse for telefontilskud uden beskatning). § 8 skulle ændres til:
”Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og
kasserer tegner foreningen i fællesskab. Således tildeles disse funktioner hver et telefontilskud på maks,
2.300 kr. pr. år. Telefonnumrene offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved opslag, hvor

foreningens medlemmer færdes til daglig. Udgifterne til telefontilskuddet skal være indeholdt i
budgettet, evt. som en del af kontorhold og fremgå af regnskabet, når det forelægges på
generalforsamlingen ( i marts). Telefontilskuddets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Når
telefonnumrene ændres, påhviler det formand og kasserer at give besked om ændringen. Bestyrelsen
konstituerer sig mht. valg af næstformand og øvrige tillidsposter.
Steen Larsen argumenterede for sit forslag. Der var to synspunkter. Forslagsstilleren mente, at man
skulle udvise nøjsomhed, og forbruget skulle holdes nede. Det andet synspunkt var: Det skal ikke være
nødvendigt selv at betale ekstra for at påtage sig tillidserhverv i foreningen. Der blev ønsket skriftlig
afstemning. Forslaget blev afvist med stemmetallene: For forslaget 10 stemmer; imod 48; 1 stemme
blank/ugyldig.
Johane Stege Larsen havde foreslået:
”at foreningen løbende forøger medlemsantallet, så man kan forsøge at imødekomme den stigende
interesse for vinterbadning”.
Johane Stege Larsen argumenterede for sit forslag, som blev debatteret. Man bragte besøgstallene for
foreningen og ”borgerkortbrugere” på Havfruen ind i debatten.
Forslaget blev afvist med stemmetallene: For 9 stemmer; imod 44 stemmer og 5 undlod at stemme.
Der var indkommet 2 næsten enslydende forslag fra Johane Stege Larsen og Hanne Hansen, som
dirigenten ville behandle under ét. Forslagene lød:
”Arrangementer bl.a. fuldmåneaftner – begrænses til indslag af sundhedsfremmende karakter.
Fortæring ved disse arrangementer bør udløse betaling, der som minimum dækker omkostningerne.”
Johane Stege Larsen og Hanne Hansen ønskede ikke at deres forslag skulle behandles og trak begge
deres forslag tilbage.
7. Godkendelse af budget 2016
Kassereren Sanne Gregersen gennemgik posterne i det udsendte budgetforslag. Michael B. Jensen
gennemgik Aktivitetsudvalgets forslag til budget og nævnte, at der var afsat i gennemsnit 1.500 kr. til
fuldmåneaftener.
Budgettet for 2016 blev godkendt med stemmetallene: For 54 stemmer; imod 5 stemmer; 5 undlod at
stemme.
8. Godkendelse af kontingent.
Det blev nævnt, at kontingentet allerede var accepteret ved at godkende budgettet (punkt 7.)
Kontingentet blev fastholdt på 400 kr. pr. år og blev enstemmigt godkendt.
9. Projekt badebro.
Steen Larsen og Martin Tue Mikkelsen har arbejdet ihærdigt på foreningens vegne sammen med
formanden. Martin var fraværende på generalforsamlingen.
Steen Larsen forelagde status på projektet. Steen nævnte, at det ikke var lykkedes at få noget konkret
aftalt med Ishøj Kommune. Alle henviste til ”næste led i hierarkiet”, når der skulle tales nærmere om
”badebroen”. Steen syntes selv, at arbejdet var gået lidt i stå, og at vi var tilbage, hvor vi var ved
generalforsamlingen i 2015. Johane Stege Larsen mente, at foreningen selv skulle spare op – selv yde
noget mere – for at nå målet om et nyt ”badehus”. Hanne Hansen mente, at der var brug for en
kæmpe VISION. Alle borgmestre i Strandparken skulle opsøges for at få dem til at støtte en stort
”badehus” i bugten. Der var enighed om, at der skulle arbejdes videre på projektet.
10. Valg til bestyrelsen:
Valg af kasserer, lige år (Sanne Gregersen modtager ikke genvalg):

Ann Hamstrup blev valgt som ny kasserer.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år (Steen Larsen modtager genvalg):
Bodil Hansen blev foreslået. Steen Larsen meddelte, at han trak sig som kandidat.
Bodil Hansen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Valg af 2 suppleanter, hvert år. (Martin Tue Mikkelsen og Erik Hjortshøj modtager genvalg).
Martin Tue Mikkelsen og Erik Hjortshøj blev begge genvalgt.
11. Valg af revisorsuppleant, hvert år. (Hanne Hansen modtager genvalg). Hanne Hansen blev valgt.
12. Eventuelt.
Formanden takkede den afgående kasserer Sanne Gregersen for indsatsen i året. Der var var også tak til
Nina Ipsen, Svend Behrens, Helge Bøgegaard, Peter Bjørn Larsen, Grethe Thorning-Schmidt og dirigenten
Jonna Jensen.
Anne-Lise Brodersen anbefalede at medlemmerne besøgte Skagen Vinterbadefestival. Det havde været
stor oplevelse at være der.

