
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I RANTZAUSMNDE HAVBADEFORENING 
Onsdag d. 25.01. 2023 kl. 19.30 på Strandgården, Rantzausmindevej 139 (sejlklubbens 
lokaler) 

Formand Birthe Jørgensen bød velkommen og udtrykte glæde over, at der var 
kommet mange, også nyere medlemmer. 

Til stede var 19 medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

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

Jesper konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovligt if. 
Vedtægterne. Pkt. 5 og 6 behandles under et punkt. 

2. Fremlæggelse af beretning. 

Formand Birthe Jørgensen fremlagde bestyrelsens beretning. Se bilag. 

Der blev spurgt til parkering. Vi skal parkere i de markerede båse. 

Skal toiletbygningen rengøres, i forbindelse med saunarengøring? Ikke decideret 
rengøring, men tøm gerne skraldespand og tjek op. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Kasserer Kjeld Hansen fremlagde regnskabet med kommentarer. Se bilag. 

Foreningen har en god økonomi ikke mindst takket være mange 
medlemskontingenter, mange donationer, besparelse på el og meget arbejde, der 
laves som frivilligt arbejde af foreningens medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 
1. Bestyrelsen foreslår at indløse de resterende 20 medlemsaktier, i alt kr. 

20.000. Forslaget blev vedtaget. 
2. På mødet blev et forslag fremlagt. Det blev foreslået, at vi indfører gæstekort 

med betaling, således at man kan tage gæster med. Vi havde en konstruktiv 
samtale om spørgsmålet om gæster. På den ene side vil vi gerne være åbne 
og imødekommende over for medlemmers gæster. På den anden side, kan 
der være trangt på visse tider i saunaen, og derfor har medlemmer 
fortrinsret.  



I formandens beretning blev der sagt, at bestyrelsen har besluttet, at man 
kan tage gæster med om søndagen, hvor der er færrest brugere i tidsrummet 
fra 11 til 13. Man sender en mail til Birthe (Tjek hjemmesiden). Og i øvrigt er 
man velkommen, hvis man kommer en enkelt gang eller to for at se om man 
vil være medlem. 
 
Forslaget blev nedstemt, og der var opbakning til bestyrelsens retningslinjer 
for gæster om søndagen. Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med 
spørgsmålet om gæster. Der var mange, der gav udtryk for, at det ville være 
dejligt, hvis vi kunne tage familie og venner med. 
Der var god stemning for evt. betaling for gæster, men der er meget 
administrativt arbejde forbundet med det, og det er dyrt at have mobilePay. 
Spørgsmålet om der evt. er brugere af saunaen, der ikke er medlemmer blev 
bragt op. Vi ved det ikke. Medlemskab er personligt.  
Der blev udtrykt tillid til, at bestyrelsen tænker gæsteproblematikken ind i det 
kommende arbejde. 
 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Budgettet blev fremlagt af Kjeld, og det blev taget til efterretning. 

Da det er første år, at sæsonen ikke følger kalenderåret opkræves der 150 kr. for 
januar til oktober i 2023. 

Bestyrelsen påtænker at hæve kontingentet fra 200 kr. for en sæson til 250 kr. som 
opkræves pr. 1. oktober.  

Der blev spurgt om kontingentet kan sættes op for at få flere midler til uforudsete 
udgifter. Det var ikke kassererens holdning. Lige nu går det rigtig godt, og hvis det 
ændrer sig, tager bestyrelsen affære. 

6. Valg af foreningens bestyrelse. 

På valg er Anne, Grethe og Birthe. Anne ønsker ikke genvalg. Grethe og   
Birthe blev genvalgt. Og Bruno Lovrenovic blev valgt. 

Bestyrelsesmedlem Christian Hammerich, som ikke var på valg, havde      
meddelt, at han gerne stillede sit kandidatur til rådighed, hvis en anden 
havde lyst til at overtage hans plads. Det havde Helle Nykjær Hansen som 
blev valgt til bestyrelsen. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisor 

Jesper Lundorff blev genvalgt. 

8. Evt. 



Der blev under dette punkt stillet forskellige spørgsmål samt foreslået konkrete tiltag 
samt redegjort for, hvad bestyrelsen har i støbeskeen. 

Der er planer om at udvide omklædningsfacilliterne uden for saunaen, bl.a. med flere 
knagerækker, gangarealer hele vejen rundt og et flethegn. 

Skal der gøres mere ved området omkring saunaen? Det er et spørgsmål for havnens 
brugerudvalg, og der arbejdes på sagen. Der er møde i marts. 

Kunne der komme en ekstra lampe op ved broen? Vil havnen bevillige det – eventuelt 
kan der spares på andet lys på havneområdet? 

Kan optælling i saunaen laves digitalt? 

Der blev henstillet til, at man husker sit glemte tøj. 

Kan vi evt. tilbyde tider i saunaen, hvor temperaturen ikke er så høj (evt. 60 gr.), 
således at det er muligt at sidde i længere tid? 

Der blev spurgt om stenene i ovnen måske kunne skiftes ud til hårdtbrændte 
keramiksten. De er mere robuste og egner sig bedre til saunagus, da de bedre tåler 
vand.  

Det overvejes om vores badebro eventuelt skal være bredere. 

Kan der gøres noget ved, at gulvet i saunaen er ekstremt varmt? 

Der arbejdes på at skærme af ved badebroens gelænder, så andre gæster på havnen 
ikke kan se os, når vi går ud fra broen. Der blev spurgt, om det mon er nødvendigt. 

  

      Rantzausminde 26.01.23 

      Marianne Hougaard Larsen 

 

 

  

 

 


