
Referat af generalforsamling i Helårsbaderforeningen Nivå Pingvinerne 
den 14. september 2021 kl. 19.30 
 
Formanden bød velkommen og takkede Tursejlerne for lån af lokale. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Følgende blev valgt: 
Dirigent: Lisbeth Fabricius 
Referent: Jørgen Balling Rasmussen 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt – også set i forhold til udsættel-
sen fra februar som følge af Corona-situationen. 
 
2. Formandens beretning  
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning og fremhævede følgende punkter for be-
styrelsens indsats i det forløbne år 

 at Coronarestriktionerne blev respekteret 
 tilbygningen til klubhuset 
 det gode samarbejde med Vandskiklubben 
 

Om aktiviteter oplyste formanden:  
 Blåserne fjernes som sædvanlig i vinterperioden, og som følge af problemer med rifter fra 

de nuværende vil disse blive udskiftet med nye.  
 Om tilbygningen: Kommunen har underskrevet kontrakt med entreprenør. Bygningen skal 

iflg. kontrakten stå klar til ibrugtagning den 10. december 2021. Bestyrelsen har mht. ind-
retning prioriteret sauna og badefaciliteter ud fra den betragtning, at omklædning fortsat 
også kan foregå i øvrige dele af huset. Bestyrelsen er tilfreds med resultatet.  

 
Formanden uddybede med en præsentation af planen for tilbygningen. Plantegningerne kan ses 
på vores hjemmeside. Indgangen placeres mod nord, der kommer rampe for kørestolsbrugere, 
handicaptoilet og badefaciliteter. Der kommer træskodder for vinduerne i saunaen, som gør det 
muligt at se ud men ikke ind.  
 
Bestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at bevare Vinterpalæet indtil overtagelse af til-
bygningen. 
 
Der afholdes et “første spadestiksarrangement” primo november. 
 
Følgende emner blev berørt i den efterfølgende drøftelse: 

 Adgangskode til tilbygningen: Der kommer nyt system med adgangskode. Bestyrelsen 
modtager gerne ideer til kodesystem. Kodesystem til nuværende klubhus ændres ikke. 

 Saunaens størrelse: Formodentlig 12-14 siddepladser.  
 Vinduerne i saunaen: Frem for særligt glas, som man ikke kan se igennem udefra, har man 

for at opnå mest lys valgt løsningen med træskodder. 



 Der bliver Ikke gennemgang fra tilbygningen til resten af huset, hvilket er i overensstem-
melse med bestyrelsens prioritering.  

 Bestyrelsen lægger stor vægt på at fortsætte det gode samarbejde med Vandskiklubben 
og vil fortsat langsigtet arbejde på en øget anvendelse af det fælles klubhus med respekt 
for, at vi er to klubber med forskellige aktiviteter.   

 Placering af udendørs bænke op ad huset: Det arbejdes der på. 
 Kommunen betaler for tilbygningen. Der er afsat 1,4 mio. kr. til projektet. 

 
Blandt bemærkningerne i øvrigt: 

 Stor ros til bestyrelsen for indsats og resultat  
 Kontakten til medlemmerne om byggeprojektet har været mangelfuld. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2020  
Kassereren henviste til det udsendte reviderede regnskab for 2020 og oplyste, at punktet “di-
verse” på godt 9000 kr. primært dækker over udgifter til rengøring, sprit og papirservietter. Udgif-
ter hertil har været ca. 7000 kr. Som noget nyt indgår foreningens aktiver nu i regnskabet, dvs. 
trappe og skurvogn, som primo 2020 er anført til 25000 kr. og afskrevet med 5000 kr. i 2020. 
 
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til regnskabet. 
 
4. Budgetforslag for 2021 
Kassereren forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2021 med henvisning til det udsendte og 
oplyste, at indtægterne er sat højere end tidligere pga. flere medlemmer. Da budgettet blev udar-
bejdet i januar skønnede man et behov for finansiering af indretning af tilbygningen i størrelsesor-
denen 250.000 kr. Beløbet er dog usikkert. Kommunen dækker fx udgifter til saunaen, men måske 
bliver der behov for finansiering af andet. 
 
Antal medlemmer: For nylig var der 280 medlemmer og 180 på venteliste. Bestyrelsen er indstillet 
på at optage nye medlemmer og har aktuelt åbnet for 50 nye. Medlemstallet er nu godt 300. Det 
er planen at åbne gradvist for yderligere medlemmer. Efterfølgende har bestyrelsen oplyst, at de 
vil orientere folk på ventelisten herom. 
 
Budgettet for 2021 blev godkendt som forelagt. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2022 
Med henvisning til det udsendte materiale forelagde formanden bestyrelsens forslag om, at 2022 
bliver et kontingentfrit år med den begrundelse, at Corona-restriktionerne har begrænset brugen 
af klubhuset. Kontingentfrihed kan være en passende kompensation. Desuden er der ikke behov 
for at øge foreningens reserver. Nye medlemmer betaler 250 kr. for optagelse. 
 
Under drøftelserne af bestyrelsens forslag var der indsigelser mod kontingentfrihed. Bestyrelsen 
ændrede herefter sit forslag til følgende: Kontingentet for 2022 nedsættes til 50 kr. Såfremt besty-
relsen skønner, at nye medlemmer kan optages i 2022, vil betaling for optagelse være 250 kr. 
 
Dette ændrede forslag fra bestyrelsen blev vedtaget. 



 
Bestyrelsen undersøger desuden præmisserne for kommunens tilskud til foreningen, herunder om 
der forudsættes kontingentbetaling. 
 
7. Behandling af evt. indkomne forslag 
Bestyrelsen har modtaget følgende forslag vedr. saunagus: 
“Forslag om at klubben afholder mindst en månedlig saunagus, gerne om aftenen. Klubben vil i gi-
vet fald skulle betale for kursus til evt. interesserede kommende gusmestre. Et kursus koster 1500 
– 2000 kr./person.”  
 
Lisbeth Elkjær Vinther begrundede forslaget: Saunagus består af forskellige elementer, bl.a. kom-
bination af saunavarme med æteriske olier, og giver et fantastisk velvære. Det er et tilbud, som 
benyttes af mange foreninger.   
 
Bestyrelsen: Bestyrelsen har drøftet forslaget og finder forslaget godt, men foreslår det formuleret 
på følgende måde: ”Såfremt pladsforholdene i den nye sauna muliggør det, vil bestyrelsen arbejde 
for at saunagus bliver en del af klubbens aktiviteter. Klubben betaler for kursus af nogle gusmestre 
til at stå for tilrettelæggelse og afholdelse af saunagusarrangementer. Kursusudgift til uddannelse 
af gusmestre ligger i intervallet kr. 1500-2000. Omfang og interval forventes at være månedligt i 
vinterhalvåret. Bestyrelsen vurderer behovet for antal gusmestre.” 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 
 
7. Valg til bestyrelsen 
Som medlem af bestyrelsen var der genvalg af David Trier Frederiksen og Claus Corneliussen. 
Nyvalgt blev Lisbeth Elkjær Vinther. Lisbeth indtræder i stedet for Helle Anderson, som ordinært 
ville være på valg i 2022, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Lisbeth Elkjær Vinter er derfor på 
valg i 2022. 
 
Som suppleant var der genvalg af Susanne Lindholt 
 
Bestyrelsen består desuden af Else Frydensberg (formand) og Helle Brøgger, som ikke er på valg i 
2021. 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Intet under dette dagsordenspunkt. Jens Barder er revisor og Bjørn Helstrup revisorsuppleant – 
begge vælges i lige år og er således først på valg i 2022.  
 
9. Eventuelt  
 
Følgende emner blev drøftet: 
A. Forslag om ekstra trappe på badebroen som følge af øget trængsel.  

Bestyrelsen: Ser på løsningsmulighederne. 
B. Trappen er i dårlig stand. Ønske om bedre vedligeholdelse, udskiftning af måtter, evt. brug af 

anden type måtter.  



Bestyrelsen: Ser på mulighederne og tager dialog med kommunen.  
 

C. Blåserne giver beskyttelse af medlemmerne, også ved stærk strøm, hvor de kan vise sig at 
være en god ”redning”. Denne beskyttelse forsvinder, når blåserne fjernes.  
Bestyrelse: Synspunktet er noteret og vi ser på mulighederne.  
 

D. Vi skal sikre balancen mellem rummelighed (optagelse af nye medlemmer) og klubbens kultur. 
Betyrelsen: Vi er opmærksom på, at antallet af medlemmer skal svare til klubbens faciliteter. 
 

E. Hvordan er reglerne om hunde i vandet? 
Bestyrelsen: Hunde har ikke adgang til hverken vand, klubhus eller badebro. 
Forslag: Skilt med hund og teksten ”Øv, jeg må ikke bade her”. 

 
F. Med de nye kommende badefaciliteter vil det være oplagt med montering af sæbedispencer 

og dermed undgå alle private sæbeløsninger.  
Bestyrelsen: Forslaget overvejes. Alle skal huske at tage egne sæber med efter brug. Alt som 
efterlades smides ud.  
 

G. Forslag om udendørs bænke på klubhusets østside. 
Bestyrelsen: Har forsøgt at få bredere flisebelægning. Fliserne er vores, men gruset er offent-
lig. Derfor fået nej. Bænke overvejes. 
 

H. Løsning til cykelparkering efterlyses, så man fx undgår cykler på fliserne. 
Bestyrelsen:  Der er grænser for antal forbudsskilte, men tag fat i folk, som parkerer cyklen til 
gene for andre. Pladsen hvor skurvognen står nu, kunne være fin, men det er også pladsen til 
masteplacering. Derfor ikke så simpelt.  Alle gode forslag overvejes. 
 

I. Kursus i brug af spinboard – dvs. bræt til brug ved redning af bevidstløs person op af vandet. 
Kurset er udmeldt og afholdes den 9. oktober kl. 9. 
 

J. Tak til Helle Andersson: Formanden rettende en varm tak til Helle for den meget store indsats 
gennem alle årene som medlem af bestyrelsen og overrakte en vingave. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15 
 
Referent 
Jørgen Balling Rasmussen 
 


