
Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. december kl. 19:00 i Søspejdernes klubhus, Marselisborg Havn  
 

Bilag jf. den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4/12-19 
 
Beslutningsgrundlaget for udvikling af Badeklubben Marselisborg Havn med en yderligere sauna: 
 
Bestyrelsen fik som bekendt mandat af generalforsamlingen i maj 2019 til at arbejde videre med 
visionen om en udbygning af Badeklubbens faciliteter, herunder opførelse af en sauna 2. Det har 
været – og det er vigtigt for Bestyrelsen, at holde fast i vores profil og identitet; nemlig en lille 
hyggelig, visionær og ”eksklusiv” badeklub, hvor rigtig mange kender hinanden og hvor alle tager 
medejerskab af foreningen. 
 
På den ekstraordinære generalforsamling gennemgår bestyrelsen processen siden sidst, ud fra et både 
nuanceret, transparent og oplyst grundlag, herunder blandt andet: 

o Placering – der foreslås en sauna på stolper ved cykelstativerne ved siden af den nuværende 
opstillet container (SUB). Får udsigt ud over stenene og vandet. Bliver ”bygget” sammen med 
eksisterende terrasse og træplatform, med samme adgang til vandet som den eksisterende 
sauna. 

o Fabrikant / leverandør / montering – der har været indhentet tilbud fra 2 af hinanden 
uafhængige firmaer, som kan forestå hele processen. 

o Økonomien – hele økonomien gennemgås for hele processen. Fra start til slut. 
o Hvilken type der foreslås? – sauna af træ eller en sauna funderet i en container med 

træbeklædning. 
o Vores vision og motivering for den nye sauna. 

 
Bestyrelsens motivation for udbygning og udvidelse af Badeklubbens faciliteter med en sauna 2  
(i ikke-prioriteret rækkefølge): 

o Vi vil gerne forsøge at imødekomme 2 modsatrettede ønsker fra medlemmerne: A) nogle 
medlemmer udtrykker ønske om en stille sauna og få medlemmer, B) andre medlemmer kan 
ikke forstå, at de ofte sidder alene og udtrykker ønske om en mere aktiv ”samtale”-sauna, hvor 
der gerne må være flere medlemmer (”stille” sauna og ”social” sauna) 

o Vi vil gerne fastholde og udvikle visionen om en unik, anderledes og spændende badeklub. 
o Vi får en stærkere og mere robust økonomi. 
o Vi opnår en større fleksibilitet mellem brug af saunaerne 
o Vi har en unik placering til en sauna 2. 
o Mange fra sydbyen og Frederiksbjerg ønsker at blive medlem af Badeklubben – dette ønske 

kan vi så opfylde. 
o Vi er stadig en lille og ”eksklusiv” badeklub. 
o Vi opnår en stærkere ”stemme” på havnens område. 
o Vi har plads – sub’erne flytter ……. 
o Vi får mulighed for flere aktiviteter. 
o Vi får bedre omklædningsfaciliteter. 

 
Vel mødt den 4. december til en god og konstruktiv dialog 
 
 
Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen – Badeklubben Marselisborg Havn 


