
Referat fra generalforsamling:
Generalforsamling afholdt og indkaldt via facebook med korrekt varsel.
Valg af dirigent ikke relevant grundet få fremmødte
Nick fremlagde regnskab og der er et lille overskud i kassen, vi afventer Kirsten 
Erhorn (revisor) skal kontrollerer det med endelig underskrift.
Beretning det har været med god succes, at vi har afviklet event med spisning, 
fuldmånebadninger og nytårskur. Alt dette forsætter også i den kommende 
sæson med en symbolsk egenbetaling.
Der har været afviklet 2 bestyrelsesmøder og der har været et godt samarbejde
bestyrelsen imellem.
Vi har følgende åbningstider:
Kl. 9-13 i weekender(Lise P. vil gerne tænde op begge dage)
Onsdag kl. 16-19 der tænder Niels eller Birte op.
Det er vedtaget at der max. kan være 80 medlemmer og der kommer revideret 
medlemsoversigt i skabet primo november.
Valg af ny formand: Karin takker af efter mange gode år og ser frem til at nyde 
klublivet uden de administrative opgaver- Vi takker alle for hendes store 
indsats. Micha Bentsen er valgt som ny formand.  Karin har lovet, at hun 
assisterer det første år og fratræder udelukkende fordi hun ønsker at der 
kommer nye kræfter til. Resten af bestyrelsen forsætter, med undtagelse af 
Helle Gudmann som stopper grundet flytning- også en Kæmpe stor tak for din 
indsats.
Teknologi og kulturforeningen tilknyttet Egmont er blevet kontaktet i.f.m. den 
kommende sæson og vi har indgået en aftale om, at vi som forening betaler 
1500 kr. fremover pr. år til brug af badebroen.
Forslag om indkøb af termometer og knagerække til mandeomklædningen, 
klubben betaler disse udgifter.
Poletter: Det er bestemt at kun formanden og Niels Skov kan hente poletter på 
kontoret på Egmont.
På Oplev Hou hjemmeside varsles om generalforsamling og referat fra klubbens
bestyrelsesmøde. 
På opslagstavlen ved saunaen skal det fremgå, hvordan man har god adfærd i 
og omkring saunaen og hvordan man kan blive medlem af Vinterbadeklubben.
Generalforsamlingen har besluttet at kontingentet forbliver uændret og at 
bestyrelsens 4 medlemmer får kontingentet betalt af klubben, som tak for deres
arbejde.
Den 15/10 bliver der ryddet op i facebook gruppen og vi sletter nuværende 
medlemmer hvis man ikke har betalt sit kontingent.

På bestyrelsens vegne
Helle Brygger


