
Referat fra Rantzausminde Havbadeforenings generalforsamling Torsdag d. 20.1. 2022 kl. 

19.00 på Strandgården (Svendborg Sunds Sejlklub)  

 

Formand Birthe Jørgensen bød velkommen og takkede for, at nye og gamle medlemmer 

var mødt op. Også tak til Sejlklubben for lån af lokale. Birthe læste de tilstedeværendes 

navne op. I generalforsamlingen deltog 10 ordinære medlemmer samt 4 

bestyrelsesmedlemmer. 

Til stede fra bestyrelsen: Kjeld Hansen, Carsten Riis, Grethe Bunkenborg, Birthe Jørgensen. 

 

Afbud fra bestyrelsen: Christian Hammerich, Paw Hansen og Anne Gram.  
 

Dagsorden:  

1.Valg af ordstyrer og skriver.  

Jesper Lundorff blev valgt til dirigent og Marianne Hougaard Larsen til referent. 

Ordstyreren noterede sig, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Fremlæggelse af beretning. 

Formanden fremlagde beretning, og fortalte, hvad der er sket i det forgange år. Sidste år 

blev generalforsamlingen aflyst pga. corona. Der har været arbejdet hårdt og målrettet 

med at få den nye sauna bygget. 18. dec. 2021 blev der bygget fundament, 17. januar var 

der rejsegilde og den 11. april blev saunaen indviet. Saunaen kunne dog ikke benyttes 

pga. coronarestriktioner. Det blev en god badesommer, og Havnens dag i beg. af august 

var godt besøgt. Der var mange nye børnefamilier, og vores forening fik nye medlemmer. I 

slutningen af august kom saunaen i brug onsdag og lørdag og søndag. Der var fin 

belægning, hvilket kunne ses af et skema, hvor alle skriver sig på, når de benytter 

saunaen. Der var i ugerne 39 – 46 i gennemsnit 94 besøg. 

Der har været en løbende tilgang af nye medlemmer, og foreningen er nu oppe på 219 

medlemmer. 

I november blev det muligt at åbne saunaen individuelt. I midten af december kom der 

igen forsamlingsrestriktioner, og saunaen blev lukket og åbnet igen 5. januar 2022. 

Det er gået godt med rengøringsplanerne. Mange skriver sig på arbejdslisterne. Det er 

vigtigt, vi alle tager del i det. Bestyrelsen tager arbejdsdage, hvor de gør hovedrent en 

gang imellem. 

Der er etableret lys og bruser ved badebroen. Der tænkes i at etablere en stikledning, så vi 

kan købe vores egen strøm og ikke er afhængig af havnens priser. 



Bestyrelsen vægter det sociale omkring saunaen højt. Derfor var det godt at se, at der var 

opbakning til jule- og nytårsarrangementerne. Det er vigtigt, at foreningen også er et sted, 

hvor man lærer hinanden at kende og får gode oplevelser.  

Medlemmer kan holde sig orienteret via hjemmeside, Facebook og medlemsmails. 

Bestyrelsen har fået en fælles mailadresse. 

Der er indtil nu 8 fra vores forening, der er tilmeldt som frivillig til Landsstævnet til sommer. 

Vores forening får timeløn for hver arbejdstime, der lægges der. Flere må gerne melde sig. 

Formanden afsluttede sin beretning med at sige tak til bestyrelsen, medlemmer, og til 

Grethe, som ikke længere ønsker at være kasser. 

Beretningen blev godkendt med stor klapsalve og mange rosende ord til bestyrelsen for 

stort og flot arbejde, ikke mindst i forbindelse med saunabyggeriet. Der er et højt 

informationsniveau, god tone og opmærksomhed på at inddrage medlemmer, så alle får 

ejerskab til sauna og forening. Der blev ytret ønske om, at man i saunaen taler mere 

sammen med dem, man ikke kender i forvejen.   Se bilag. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Der blev fremlagt to regnskaber. Det første, som handlede om saunabyggeriet, fremlagde 

Kjeld. Saunaen har i alt kostet 318.500 kr. Vi kommer ud med et overskud på 35.000 kr., 

som vi har fået lov til at henlægge til en stikledning. Der er lagt mange gratis arbejdstimer i 

byggeriet. Regnskabet blev godkendt. Se bilag. 

Havebadeforeningens regnskab, som blev fremlagt af Grethe, blev ligeledes godkendt. Se 

bilag. 

 

4. Fremlæggelse af budget. 

Kjeld fremlagde budgetforslag for 2022. Der er budgetteret med 200 medlemmer. 

Budgetforslaget blev godkendt og dermed også forslag om at arbejde på at få etableret en 

stikledning til ca. 90.000 kr. Se bilag. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Grethe havde indsendt et forslag, der handlede om en vedtægtsændring. Der står i 

vedtægterne, at alle kan optages i foreningen. Grethe foreslog, at der skal være en 

begrænsning på medlemstal. Der var bred enighed om, at der skal være et loft for hvor 

mange medlemmer, vi kan være. Der var dog ikke enighed om, at der skal en 



vedtægtsændring til lige nu – måske på længere sigt. Bestyrelsen fik derimod mandat til at 

tage sagen op og beslutte et loft for antal af medlemmer.  

Der var en konstruktiv samtale vedrørende optag af nye medlemmer. Der er to 

overordnede hensyn at tage. For det første vægter vi, at vi er åbne og gerne vil give så 

mange som muligt mulighed for at være med i fællesskabet. For det andet skal det forblive 

hyggeligt og rart at være i saunaen, hvor det gode samvær prioriteres. Det handler også 

om, hvor mange mennesker området kan bære samt om rengøring og slidtage. 

Spørgsmålet om spidsbelastning på særlige tidspunkter blev drøftet. Der er run på lørdag 

og søndag morgen, og spørgsmålet er, om det ikke altid vil være det samme lige meget 

hvor mange medlemmer, vi er? Lige nu er der ofte kø uden for saunaen, men den situation 

skyldes, at der kun må være 10 ad gangen. Det blev pointeret, at vi alle skal tænke på, at 

vi med fordel kan benytte saunaen uden for tidspunkter med spidsbelastning. Måske kan 

åbningstiden om søndagen udvides? 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Det blev besluttet, at kontingentet på 200 kr. forbliver uændret. Forud for beslutningen blev 

følgende synspunkter fremlagt: 200 kr. er billigt og en forhøjelse på 50 kr. vil sikre vores 

egenkapital. Der er en del, der støtter, selvom de ikke bruger saunaen, og de vil måske 

ikke længere betale, hvis kontingentet forhøjes. Vi ved ikke helt hvor mange, det drejer sig 

– måske 50? Kontingentet kan sættes op næste år, og bestyrelsen skal varsle 

medlemmerne inden. 

7. Valg af foreningens bestyrelse.  

På valg var Carsten, Christian, Paw og Kjeld. Paw ønskede at trække sig, hvis en anden 

ville stille op. Det ville Søren Hvarregaard, og han er dermed nyt bestyrelsesmedlem. 

Carsten, Christian og Kjeld blev genvalgt. 

8. Valg af revisor  

Jesper Lundorff blev genvalgt. 

9. Evt. - herunder udtrækning af 5 medlemsaktier.  

Carsten havde foranstaltet et ”amerikansk lotteri”. De 5 udtrukne aktier har numrene 2, 7, 

9, 12 og 15. Ejerne vil blive kontaktet af bestyrelsen mht. udbetaling af de 1000 kr. 

Formand Birthe takkede alle for en god generalforsamling. Grethe blev takket som 

afgående kasser og Paw som afgående bestyrelsesmedlem. 

 

Rantzausminde 23.01.22, Marianne Hougaard Larsen. 


