Vikingeklubben Jomsborg
ordinær generalforsamling
Tirsdag, den 8. maj 2018
Referat
1. Generalforsamlingens forretningsorden
Formand Torben Iversen bød velkommen og læste forretningsordenen op.
(Forretningsorden kan læses på www.vinterbadning.dk /Arkiv / Generalforsamling 2018)

2. Valg af dirigent
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen, at forsamlingen valgte Eva Ryberg, medl. af
Jomsborg som dirigent.
Dirigenten blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at
forslag samt regnskab og budget var offentliggjort efter vedtægterne.
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at forslag nr. 4, 5, 6 og 7 er trukket, og gjorde
opmærksom på, at forslagsstiller Henrik Søndergaard ville begrunde under pkt. 5.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden.

3. Bestyrelsens beretning
Denne blev fremlagt af formanden – og kan læses i sin helhed på www.vinterbadning.dk/ Arkiv –
Generalforsamling 2018 samt i mappe i Tårnstuen.
Herefter gav dirigenten ordet til medlemmerne. Herunder et kort udsnit af kommentarerne
Første medlem på talerstolen var Solveig Munk, som på vegne af aktionsgruppen for LetbaneStop
ved Den Permante gav en fyldig status på arbejdet. Gruppen opfordrede bestyrelsen til at
medvirke til at lægge et yderligere pres på Aahus Kommune/ Teknik & Miljø for at få etableret
stop ved Den Permanente.
Aktionsgruppens Status på LetbaneStop ved Den Permanente
kan læses på www.vinterbadning.dk/ Arkiv – Diverse.

Bjarne Christensen som kæmper for bedre tilgængelighed bl.a til Den Permanente opfordrede
bestyrelsen til at medvirke til, at de nye trapper – især Dronningetrappen – bliver forbedrede i
forhold til handicappede brugere. Bjarne har også henvendt sig skriftligt til bestyrelsen angående
spørgsmålet.
Formand for byggeudvalget – Jørgen Nybo – kunne oplyse, at der er blevet lyttet til Bjarne, og at
den sidste nye trappe, der bliver sat op på Herrebadet, vil være i mere handicapvenlig udformning.
Allan Glargaard, Jørn Østergaard og Henrik Søndergaard havde alle generel ros til bestyrelsens
arbejde.
Derudover advokerede alle 3 kraftigt for, at generalforsamlingen skulle forkaste bestyrelsens
forslag om at afskaffe gæsteordningen.
Bestyrelsesmedlem Berthin Müller kommenterede bestyrelsens holdning til spørgsmålet – der har
fx på nogle dage været registreret over 65 gæster - dagligt.
Allan spurgte til den post i regnskabet, som hedder ”Gæstebilletter”.
Formanden oplyste, at posten ”Gæstebilletter” handler om vinterbadere fra andre klubber under
VID. Den har ikke noget at gøre med Jomsborgs gæsteordning for medlemmer.
Jørn ville gerne vide mere om det store kommunale projekt med renovering af spunsvæggene på
badeanstalten. Opfordrede bestyrelsen til at støtte mere markant op om LetbaneStop.
Formanden for byggeudvalget kunne oplyse følgende om det kommunale projekt, at kommunen
har fået udarbejdet en ingeniørundersøgelse, og har kunnet konstatere, at spuns’en er i
alarmerende dårlig stand. Det der konkret skal ske, er der bliver sat ny spuns hele vejen uden om
den gamle spuns. Projektet er pt i licitation, og der er ikke sat en konkret arbejds- og tidsplan fra
kommunens side.
Henrik, som selv blev medlem af Jomsborg, pga et gæstebesøg, foreslog et ændringsforslag til
afstemning om Gæsteordningen. Forslagets tekst, som blev afleveret skriftligt, nævnes senere i
dette referat.
Kirsten Kjems foreslog, at registreringen af gæster blev forbedret, således at man både registrerer
gæstens navn samtidig med den, som har gæsten med.
Spurgte desuden om, det var meningen at en afskaffelse af gæsteordningen også skulle gælde
andre vinterbadeklubber?
Bestyrelsesmedlem Jonna Frisdahl kommenterede, at foreningens formålsparagraf ikke kun
opfyldes af gæsteordningen, men på mange fronter – vi har næstformandsskabet i VID, foreningen
af vinterbadere. Kommunikationsudvalget er meget aktive i mødet med andre vinterbadeklubber.
Vi låner penge ud til opstart af nye klubber osv.
Det er ikke meningen, at ordningen med besøg fra andre vinterbadeklubber skal afskaffes, den vil
fortsætte uændret.

Viggo Jonasen opfordrede bestyrelsen til dels at bruge energi på at undersøge og arbejde med,
hvordan Jomsborg som klub kan bruge de kulturpolitiske aktører.
Derudover en opfordring til, at bestyrelsen i sin formidling til medlemmerne offentliggør noget
statistik omkring rush-hour på Jomsborg, således at man som medlem kan vælge at komme uden
for myldretiden.
Byggeudvalgsformanden kunne oplyse, at vi i den forløbne sæson har testet et statistiksystem,
som fremadrettet giver mulighed for, at der kan offentliggøres realistisk information både i
nyhedsbreve og på hjemmesiden.
Der blev herefter klappet ad beretning og bestyrelse – og dirigenten kunne lukke pkt. 3, og
forsamlingen drikke kaffe og spise kage.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Rorgængeren kommenterede det fremlagte regnskab. Nu i nyt layout, som forhåbentlig bedre
anskueliggør foreningens aktuelle økonomiske status og seneste regnskabsår.
Medlemskontingenter indeholder alle former for medlemsindbetalinger til klubben.
Dvs kontingent fra såvel nye medl. som eksisterende, indbetalinger for nøglekort og for spisning på
gfs.
Gæstebilletter. Indtægten som her er registreret kommer fra de medlemmer af andre
vinterbadeklubber i DK, som køber en billet til 25 kr. for et besøg i klubben – ca. 254 betalende
gæster på besøg i regnskabsåret 17/18.
Arrangementer: eller rettere
- Baren
Gildemagerne har i regnskabsåret afholdt 13 arr. – de 3 fester samt fuldm & fred.bar
- Kaffekassen
Indbetalingerne for det I drikke i klubhuset
- dertil kommer lagerbeholdning til en værdi af godt 11.000 kr.
Ombygning: Mandskabsrum og mødelokale i beretningen.
Nyanskaffelser indeholder bla. udgiften til 12 ekstra skotlamper, som er sat op til ekstra belysning i
de mørke timer. Så er der udgifter til undervandsbelysning.
Udvidelse af Den Permanente. Beløbet er afregning med det arkitektfirma, som bistår bestyrelse
og udvalg med rådgivning og myndighedsgodkendelser og ansøgninger mv.
El og vand Vores strømforbrug er stort, og regningen er derefter.
El og vand afregnes med kommunen. Vi har i denne sæson i modsætning til tidligere også betalt
moms af det afregnede beløb, derfor er budgettet overskredet.

Vedligeholdelse. En overskridelse på vedligeholdelsen med ca. 69.000 - skyldes i al væsentlighed,
at byggeudvalget sidste sommer blev besluttede få et eksternt tømrerfirma til at lave nye
sidderiste til bænkene i hjørnesaunaen i stedet for at slibe de gamle ned.
Løn - udgiften også er lidt større end budgetteret. Vi brugt rigtig mange timer – både frivillige, men
især også lønnede på at hakke is og på at rydde op og gøre rent efter vores fantastiske
vintereventyrland i marts måned. Derudover må vi generelt konstatere, at det kræver megen især
rengøring at holde faciliteterne pæne. Pr. 1. april gik vi over til en ny rengøringsordning, hvor vi
gør rent i alt 3 gange dagligt – morgen, eftermiddag og aften – det har krævet nogle
efterjusteringer i timeberegningerne.
Pt i alt 10 medarbejdere, som varetager den daglige drift af Jomsborg. Heraf 2 – som er ansat på
fast timetal på helårsbasis, det er rorgængeren og servicemedarbejderen. Derudover altså 8, som
er ansat i sæsonen med variable timetal. Specifikke jobfunktioner kan studeres på
vinterbadning.dk – under den Fane, der hedder ”om os”.
Medlemskort. Her er der også budgetteret for lidt. Men det har selvfølgelig også en god forklaring.
Alle døre på Jomsborg er reguleret af vores adgangskontrolsystem – både dem, hvor vi bruger kort
for at komme ind, men også dørene til saunaer, toiletter osv. Det betyder, at vi kan styre dørene
fra kontoret. Traditionelt har saunadørene og toiletdørene være koblet på det samme ur som
saunaovnene, og har fulgtes ad, når ovnene tændte og slukkede. Det valgte vi ved sæsonstart i
september at få skilt ad, således at alle døre nu er uafhængige af saunaovnene og kan styres
separat.
Derudover har vi også i forbindelse med sæsonstart indkøbt et ekstra stort lager af nye
kort/brikker, som kan købes og bruges til de nye værdiskabe.
Administration. Ikke noget særligt at bemærke ud over posten for Gebyrer – som for det
allervæsentligste er afregning til Nets for kontingentindbetalinger med kreditkort samt gebyr i
forbindelse med betaling med MobilePay.
I den forbindelse gøres opmærksom på, at vi fra i år kan modtage indbetalinger med flere slags
kreditkort på hjemmesiden.
Aktiver
Klubben er velpolstret med en likvid beholdning på den pæne side af 3,5 milll.
Vi har beløb til spærregrænsen i 3 banker, og mere end rigeligt i Jutlander Bank. Jutlander er vores
driftsbank – der går mange penge ud, og lige om lidt mange penge ind.
Der er indgået en aftale med Nykredit Bank om en ny konto, hvor vi kan flytte noget af overfloden
hen, således at vi kan holde os nogenlunde på de 745.000 kr. i de banker, som ikke er driftsbank.
Passiver
Den kortfristede gæld kan forklares med, at medarbejdernes nettoløn udbetales ca. den 26. i
måneden. Afregning af skat, feriepenge osv foretages den 10. i efterfølgende måned.

5. Indkomne forslag
Dirigenten gennemgik proceduren for præsentation og afstemning. Herefter blev de enkelte
forslag præsenteret. Bestyrelsesmedlem Berthin Müller begrundede bestyrelsens forslag for
afskaffelse / ændring af gæsteordningen.
Formand Torben Iversen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønskede at kommentere
forslag 3.
Henrik Søndergaard begrundede sin beslutning om at trække sine 4 offentliggjorte forslag. Der
blev den 1. maj afholdt et møde mellem Henrik og repræsentanter for klubbens bestyrelse samt
Eva Ryberg. Her fik Henrik afklaret en del af de spørgsmål, som han har til projektet om Udvidelse
af Den Permanente Badeanstalt, og oplevede, at der blev lyttet til hans dokumenterede viden på
området.
Henrik fik på mødet en garanti for, at bestyrelsen, når der sker afgørende ændringer i projektet, vil
informere bredt og indkalde til et stort medlemsmøde, hvor medlemmerne kan få lejlighed til at
drøfte projektet indgående.
Ændringsforslag til forslag 1 og 2 stillet af Henrik Søndergaard (jf ref under pkt. 3)
Forslag 2a
Den eksisterende gæsteordning fortsætter uændret – dog må man kun have gæster med på
hverdage (mandag – fredag). Overtrædelse medfører inddragelse af nøglekortet.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslag 2a som mindre vidtgående end de 2 forslag fra
bestyrelsen, ville blive sat til afstemning efter forslag 1 og 2 – såfremt begge disse forslag blev
forkastet.
Forslag 1 / forkastet
Gæsteordningen afskaffes
Ja: 41,5 % (143)
Nej: 58,6 % (202) i alt 345 stemmer afgivet
Forslag 2 / vedtaget
Gæsteordningen ændres fra 3 måneders varighed til 3 åbent hus arrangementer i løbet af
sæsonens koldeste måneder.
Ja: 58,5 % (204)
Nej: 41,6 % (145) i alt 349 stemmer afgivet
Forslag 2a – blev herefter ikke sat til afstemning
Forslag 3 / vedtaget
Totalt forbud for brug af mobiltelefoner på Herrebadet og på Damebadet.
Ja: 72,2 % (255)
Nej: 27,8 % (98) i alt 353 stemmer afgivet
Det blev understreget, at medarbejderne på Jomsborg må benytte mobiltelefon også på Herre- og
Damebadet til tjenstlige samtaler.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
Rorgængeren fremlagde bestyrelsens budget for sæsonen 2018/2019.
Oplyste om, at bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. 400 kr. for eksisterende medlemmer og
600 kr. for nye medlemmer.
Forsamlingen vedtog at bevare kontingentet uændret.

7. Valg til bestyrelsen
4 bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år:
Jonna Frisdahl blev genvalgt
Peter Halling blev genvalgt
Berthin Müller blev genvalgt
Jesper Reitov blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen
Der var ikke andre kandidater, derfor blev de 4 medlemmer valgt uden afstemning.
Formanden takkede i forbindelse med beretningen afgående bestyrelsensmedlem Bertel Kjærulff
for en god indsats i bestyrelsen.
1 suppleant 2 år
Hans Henrik Nielsen valgt som 1. suppleant
Der var ikke andre kandidater, og der er således kun 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor
Niels Eisum blev genvalgt.

9. Årets Skjoldmø/Viking
Der blev ikke udpeget en skjoldmø/viking.
Derimod blev Christian Le Ferrand udpeget som Æresmedlem for mangeårig,
allestedsnærværende og ivrig indsats som frivillig i Jomsborg.
TILLYKKE Christian.

10. Eventuelt
Heidi Madsen har i et stykke tid ikke modtaget nyhedsbrevene i txt-format.
Hvis man oplever ”udfald” i kommunikationen fra Jomsborg, er det en god ide at checke sit
spamfilter. Man er også altid meget velkommen til at henvende sig på kontoret.

Bodil Ove bad om til bestyrelsens holdning til affaldssortering. Formanden oplyste, at bestyrelsen
ikke har en officiel holdning til spørgsmålet, og henviste i øvrigt til, at det er kommunen, som står
for bortskaffelse af affald fra Den Permanente.
Henrik Søndergaard opfordrede kommunikationsudvalget til at blive mere skarpe, når det gælder
fremtidig information om udvidelsesprojektet. Henrik henviste bl.a. til formen med store
informative plancher, som blev sat op i klubhuset i forbindelse med saunarenoveringsprojektet.
Det vil være rigtigt spændende og vigtigt for medlemmerne at følge udviklingen i projektet tæt.
Formand for kommunikationsudvalget Sussi Egelund Schmidt tilkendegav, at udvalget med vanlig
energi tager handsken op.
Oplyste derudover, at der i den forløbne sæson er informeret om projektet i såvel nyhedsbreve
som referater fra bestyrelsens møder i det omfang, der har været noget at informere om.
Jomsborgs nyhedsbreve bliver læst af rigtig mange – også journalister på dagbladene, og der er
informationer, som bestyrelsen nødvendigvis må holde tæt ind til kroppen.
Peter Mouritsen mente, at det på baggrund af klager over det varme vintervejr på sidste års
generalforsamling, var på sin plads i år at rose bestyrelsen for det helt suveræne vintervejr, der i år
ramte Jomsborg.

Herefter kunne dirigenten kl.21.15 takke for en god generalforsamling. I år var der tid til sammen
med The Blue Waves i fællesskab at synge Skuld gammel venskab rejn forgo

Godkendt: 10. maj 2018

Eva Ryberg
Dirigent

Annie Lønskov
Rorgænger (ref)

