
Referat fra ordinær generalforsamlig i Vikingerne 25/10-2018. 

 

Mie Laursen, formand, bød velkommen, og vi sang Ebeltoftvisen, som foreslået af Hanne Rasmussen 

1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslog Christian Haubuf som blev valgt, samt 2 stemmetællere. Christian konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav ordet til Mie. 

2. Formandens beretning:  

Mie Laursen startede med et tilbageblik på foreningens historie fra den spæde start i 2000, over en skurvogn 

som omklædningsrum, til Valhal som blev indviet i 2013 . Derefter rettede hun en stor tak til alle de medlemmer 

som har hjulpet i forbindelse med opførelsen af havbadet, som blev indviet til Skt Hans. Foreningen tæller nu 

ca 250 medlemmer og måske er vi snart ved at nå grænsen, men bestyrelsen ser det an lidt endnu. 

Der er indkøbt en lille bog hvori medlemmer opfordres til at skrive kommentarer, sjove anekdoter, tips og?? 

hvad som helst. 

Vi har fået en nøgle til Skudehavnens lokale, så medlemmerne kan benytte det til opholdsrum, kaffedrikning 

m.m., nøglen får plads i skuffen i Valhal og skal tilbage på plads efter brug. 

Der var et spørgsmål ang. det nøglekort, som kan købes, bestyrelsen finder ud af om det virker til døren til 

lokalet. 

Beretningen blev vedtaget. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt forslag til budget: 

Kasserer Lisbeth Berg fremlagde og forklarede,  

Der udspandt sig en debat om Kystsikringsbidraget til Skudehavnen, der er desværre ikke noget vi kan stille op 

Regnskab og budget blev godkendt. 

4. Indkomne forslag: 

Esben Sørensen foreslog A : At den nye bro gøres skridsikker hele vejen ud, han forslår et materiale som vil 

koste ca 3300,- kr +moms. Bestyrelsen vil anbefale løsningen til Brolauget. 

Forslaget blev vedtaget 

B: Da temperaturen i saunaen er svingede foreslår Esben at der kommes flere sten på, så holder de på varmen 

og beskytter varmelegemerne.. Betyrelsen vil udføre det.  

Forslaget blev vedtaget 

C: En udvidelse af saunatiderne. Bestyrelsen forklarer at der blev lavet en behovsanalyse i foråret og på 

baggrund af resultatet er tiderne udvidet med 2 aftner til kl. 21 

Esben var tilfreds med bestyrelsens forklaring, så forslaget faldt 

 



5.Valg til bestyrelsen: 

På valg er 2 bestyrelsesmedlemmer: Palle Rasmussen, som er villig til genvalg, han blev valgt. 

Lisbeth Berg er ikke villig til genvalg, derfor stillede  Karen Langholm Pedersen op og blev valgt. 

6.: Valg af 2 suppleanter: Britta ønske ikke at fortsætte, i stedet blev Iben Jensen valgt og Lisbeth Berg blev 

ligeledes valgt 

7.: Valg af 2 revisorer: Bjarne W Hansen og Aage Bisgaard blev begge genvalgt 

Bestyrelsen består således af følgende: 

Mie Laursen, formand 

Palle Rasmussen, næstformand 

Karen Langholm, kasserer 

Leif  Møller Nielsen 

Karen Sejersen, sekretær 

Lisbeth Berg, suppleant 

Iben Jensen, suppleant 

8.: Eventuelt: 

Aksel Jeppesen, medlem af Brolauget, informerede om arbejdet med broen og de ændringer der bliver 

foretaget. I garantiperioden er Hans Jørgen Thykjær bindeled til Bridge System. Der er en debat om de 

forskellige trapper, den inderste af de nye ændres takket være en sponsor blandt medlemmerne. Stigen i 

havnen skiftes også. 

 Aksel ønsker at udtræde af Brolauget fra 1/1 2019, derfor skal der findes et nyt medlem.. Dirigenten spørger 

generalforsamlingen om den kan tillade, at vi behandler dette punkt, som ved en fejl ikke var på dagsordenen. 

Generalforsamlingen godkender og Esben Sørensen vælges til Brolauget. 

 

     ref. Karen Sejersen 

 

 

 

 

 

 

 


