
Referat fra generalforsamling i Vikingerne d. 7.oktober 2021 

 

Mie Laursen bød velkommen til alle og præsenterede bestyrelsen: Helene Røberg, 
næstformand, Karen Langholm Pedersen, kasserer og Karen Sejersen, sekretær, der 
manglede 2 medlemmer: Iben Jensen og Lisbeth Berg. 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen forslog Christian Haubuf, som blev valgt. Christian 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden. 

2. Formandens beretning: Mie sagde, at vi alle var kommet igennem coronakrisen og 
fortalte at inden den, var saunaen blevet renoveret, og bestyrelsen havde besluttet at 
starte sæsonen allerede fra 1. september i år for at kompensere for den lange 
nedlukning . Nu er vi i gang som normalt, der er 350 medlemmer, som er det maksimale 
antal medlemmer, og mange nye er interesserede i at blive optaget. vi har ikke en 
venteliste, men når der er ledige pladser gælder "først til mølle" princippet. Praktiske 
oplysninger: Der bliver fortsat gjort rent 2 gange om ugen. Der bliver monteret folie 
på saunadøren efter ønske fra flere. Der står en lille taburet, som kan benyttes som 
hjælp til at komme op på øverste bænk, senere kommer et håndtag på væggen til 
samme formål. Der er monteret en lysdæmper, som kan regulere lyset i saunaen. De 
små figurer, som ses rundt omkring på stenene kan vi takke Bente Rytler, en lokal 
kunstner, for. Den løbende vedligeholdelse: maling og andre ting, kan vi takke 
hjælpsomme medlemmer for. Tak til Lisbeth, som stopper i bestyrelsen, hun har 
sørget for mad og drikke til i aften og mange andre gange.  Bestyrelsen har holdt 
adskillige møder, virtuelt under coronaen, og har deltaget i flere møder med de andre 
foreninger på havnen om fælles havneprojekter, og med gruppen som arbejder med 
den bynære strandpark under Ebeltoft i udvikling. Årsmødet i VID ( paraplyforening 
for Vinterbader i Danmark) var aflyst sidste år, i år afholdes det i Kolding, her 
deltager Mie og en mere. Da vi er med i Skudehavnen, kan alle medlemmer benytte 
fælleshuset, f.eks lave en kop kaffe og sidde derinde. I en rød kasse i skuffen i Valhal 
ligger et kort som man kan bruge til at låse sig ind med, man skal bare huske at lægge 
det på plads efter brug. Der var nogle få spørgsmål og derefter blev beretningen 
godkendt 

3. Regnskab og Budget: Karen L fremlagde regnskabet, der var et enkelt spørgsmål til 
havneafgiften, hvorefter regnskabet blev godkendt. Budgettet blev fremlagt med en 
kommentar om at bestyrelsen er i færd med at indhente andre tilbud på rengøring, da 
det er en stor post, posten elafregning er hævet meget, da prisstigninger forventes. 
Karen L henviste til at regnskab fra sidste år var udsendt blot til orientering. 

4. Indkomne forslag:  
1.Der er et ønske om, at saunaen skal være varm kl 6, bestyrelsen sørger for dette.  



2. Et ønske om, at saunaen også i år er tændt til kl21 om torsdagen, bestyrelsen 
erkender, at det er en fejl i programmeringen, det bliver rettet.  
3. Ønske om lys på broen om aftenen, bestyrelsen fortæller, at brolaugets forsøg 
sidste år ikke fungerede, så det er opgivet. 

5. Valg til bestyrelsen:  
Mie Laursen, Iben Jensen og Karen Sejersen var på valg og alle tre blev genvalgt. 
Suppleanter: Morten Prang og Maria Elmo Bitch blev valgt.  
Revisorer: Aage Bisgaard og Peter Olivarius blev genvalgt. 

6. Evt: 
Et medlem foreslog at fjerne kommoden i omklædningsrummet og måske lave et skab 
til diverse rengøringsremedier. Bestyrelsen drøfter forslaget  
Et medlem bad om, at der kommer et skilt op ved saunaen med påmindelse om reglerne 
for hvilke håndklæder der skal anvendes i saunaen, fordi reglerne ikke følges. Det skal 
nok komme op. 
Et medlem ville gerne høre mere om Vinterbaderfestivalen i Skagen: Karen S fortalte 
om, hvordan det afvikles og pointerede at man skal være hurtig, hvis man vil deltage da 
pladserne rives væk, indbydelsen kommer ca 1/11. 
Et medlem spurgte, om der kan laves en aften med saunagus, bestyrelsen afviste 
forslaget med den begrundelse at saunaen er for lille og at der skal tages hensyn til 
medlemmer med allergi. Bestyrelsen opfordrer i den forbindelse til at medlemmerne 
tager initiativ til andre events, f.eks. fuldmånebad 
Kaj Ole Sørensen fortalte om det møde om By Strandpark som han og flere andre 
medlemmer havde deltaget i. 
 
 
 


