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Dagsorden 

http://badeklub.dk/onewebmedia/Generalforsamling.pdf 

Referent: MPN1  

27 medlemmer var mødt op.  

1. Valg af dirigent 

Renée Toft Simonsen (RTS) vælges til dirigent. 

Der ønskes tillykke med applaus til Kim Sundbøll, der fylder 70 år. 

KK lægger op til kort præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmer og dirigent, med navn og 

primære opgaver/indgangsvinkel til BMH. 

2. Formandens beretning 

Se link. på hjemmesiden: 

http://badeklub.dk/dokumenter.html 

samt opslag på Facebook Gruppen for hele KS’s beretning. 

Under KS’s gennemgang stilles der følgende spm.: 

1. Ift. udskiftning af træet i saunaen i 2018: Der spørges om det er en reklamationssag (om 

BMH kan få kompensation – eller et ekstra godt tilbud, hvis vi bruger samme leverandør til 

den næste udskiftning). KS svarer, at det er det ikke, idet en reklamationssag kan trække ud 

i årevis og vi næste gang vil benytte et andet firma ift. anbefaling fra Jomsborg’s træekspert 

Jørgen Nybo. 

2. Mht. ventelistegebyret på de 50 kroner: Der spørges hvorvidt alle på ventelisten beholder 

deres gamle placering/nummer i rækken. Dette bekræftes af bestyrelsen. 

Dirigenten fastslår at ”Formandens Beretning” er godkendt. 

3. Beslutning om investering i klubhus og endnu en sauna 

Bestyrelsen (KK) fremfører: Det har taget tid at ”pejle os ind på projektet”. Det primære springende 

punkt er, hvorvidt havnen accepterer at blive totalentreprenør. Herefter vil vi få et tilbud på hvad 

den samlede entreprise koster. Vi skal også have en ide om hvornår skal Østmolen flyttes  - er det 

om 2 eller 7 år?  

                                                           
1 Ift. den debat, der var er på GF, anføres navnet på personer, der har stillet spm. – eller ytret holdninger inden 
kommentaren/spørgsmålet, såfremt navnet kendes eller er blevet oplyst af medlemmet. Ellers skrives ”person”. 

http://badeklub.dk/onewebmedia/Generalforsamling.pdf
http://badeklub.dk/dokumenter.html
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KK, KS og PG har været til møde (workshop) med Århus kommune – omkring havnens fremtid.  Der 

er 3 forslag i spil. Der er endnu meget, der skal undersøges, MEN alle forslag mønter ud i at BMH på 

sigt ikke kan blive på den nuværende placering. Vi arbejder i bestyrelsen med at 

anlægsinvesteringen ikke skal være for dyr, og at den skal være mobil, dvs. optimalt kunne flyttes 

med en lastbil til en ny placering. 

I et af de tre forslag flyttes kystlinjen 200 meter ud i havet. 

Bestyrelsen vil arbejde med 2 flytbare huse eller containere indeholdende 1 sauna og 1 klubhus med 

omklædning. 

2 gange 20 fods containere – der giver ca.  35-40 m2. 

Bestyrelsen arbejder med tanken om en ”stille sauna” (den gamle nuværende) og en ”social snakke 

sauna” den nye, – der vil være ca. dobbelt så stor som den nuværende sauna. 

KL vil gerne høre om GF er enig i, at bestyrelsen skal arbejde videre med udvidelse: Der kan være 

risiko for at der opstår ”subkulturer i klubhuset” – hvad er stemningen ift. projektet hos de 

fremmødte medlemmer? KL’s spørgsmål åbner for en debat hvor de følgende synsvinkler/spørgsmål 

fremføres:  

Person spørger: Skal der bygges en ny nedgang … mole – bro ned?  

 KK svarer: Det afhænger af tilladelserne.  SUP’erne flytter til den nye Blå 

Promenade hvilket betyder, at vi ikke skal dele med SUP’erne om 1 år. 

Person fremfører: Det er dejligt, at GF giver mulighed for en debat om klubhus og ekstra sauna. Jeg 

synes, det er helt fantastisk, at det er så småt, og at man af og til kan få mulighed for at være alene 

– eller være meget få personer. Det er også dejligt, at man kan bruge området omkring BMH… hvis 

man vil socialisere, så er der mange udendørs muligheder – for at interagere… Vi har en smuk 

havnefront, det vil gøre noget ved æstetikken, hvis der var containere. Har bestyrelsen blik for, at 

der ikke bliver bebygget og plantet til? 

 KK svarer: Alt med æstetik er i spil … Thomas Fog (havnechefen) har stort blik på 

æstetikken og vil have fokus på, at det er bygget pænt op. Vi vil i BMH’s bestyrelse 

se på mulighederne – det er vigtigt at værne om det unikke. To saunaer vil give 

mulighed for at medlemmerne kan vælge det sociale til og fra – og giver også 

muligheder for evt. at differentiere mht. temperaturen i sauna(erne). 

Torben Søgaard: Sidste år var der opbakning til at udvide på GF, men der er sket meget nyt i BMH 

siden da ift. udskiftning af medlemmer. Dette afspejles også i at mange af de medlemmer, der er 

mødt op i dag i 2019, er nogle andre end dem, der var tilstede på GF i 2018. Vil det ikke være 

dumt/inoptimalt, at putte mange penge i noget der skal flyttes?  
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Mette Lene: Vi må have lidt perspektiv på det hele. Hvor langt kigger vi frem? Tidsplanen var 2026 

– der vil man evt. flytte molen eller lave ny mole.  

Majbritt : Kan vi overleve CATLINK (bølgerne), når den flytter til Sydhavnen?  

Lene : Når SUP’erne flytter - så er der en tom container….. Kan vi overtage den ….?  

 KL svarer: Havnen vil gerne have at vi overtager den, – men der er rusten og ikke 

isoleret…. 

Hanne: Uagtet æstetik og andet, er det fedt at få data på bordet. Hvordan ser belægningen ud ift. 

hvor meget klubben bliver brugt? Jeg er der ofte når der er en del gæster, og jeg kan godt se, at det 

vil være godt at kunne udvide klubben. Vi kender jo alle nogen, der står på ventelisten, selvom den 

er blevet afviklet en del over det sidste år. 

 MPN svarer: At ventelisten er reduceret meget over det sidste år, skyldes at den 

har været lukket det sidste år, dvs. der er ikke kommet nye på. Samtidig har kun 

ca. halvdelen af de personer, der er blevet spurgt om medlemskab, når der er 

kommet en ny plads, takket ja. Herudover har indførsel af ventelistegebyr også 

reduceret ventelisten (som KL har nævnt). Sidst men ikke mindst er antallet af 

medlemmer øget fra ca. 360 medlemmer ved sidste GF til 400 i dag – hvilket 

bestyrelsen har besluttet er max. kapaciteten med én sauna. Hvis det besluttes, at 

udvide klubben med en ekstra sauna vil ventelisten sandsynligvis blive åbnet igen 

op til det antal, som det skønnes en yderligere sauna kan bære. 

 KL tilføjer: Indtægter fra gæsteordningen har siden ordningen blev indført været 

2-3.000 kr. per måned – en gæst koster 40 kr. ..dvs. der er stabilt ca. 50-75 gæster 

per måned. Man kan ligeledes se statistik på belægningen (RØD – GUL - GRØN på 

hjemmesiden) 

RTS: Jeg har været medlem på Jomsborg længe, hvor der også er perioder med spidsbelastning. Det 

er min overbevisning, at med en yderligere sauna, vil BMH kunne bære et totalt medlemstal på 6-

800 medlemmer.  

Person spørger: Det er uklart for mig, om det er en enig bestyrelse der indstiller udvidelsen af BMH? 

 KS & MPN svarer: Bestyrelsen er enig om, at vi vil undersøge projektet med 

udvidelse grundigt og herefter tage en beslutning. 

Torben Søgaard: Bør bestyrelsen ikke undersøge sagen grundigt – og herefter spørge GF om 

projektet skal igangsættes og realiseres? Dvs. GF tager beslutningen om udvidelse eller ej – men på 

basis af et fuldt beslutningsgrundlag? 

Adam: Det vil være fantastisk at få et klubhus. Om vinteren er det vanskeligt at forsætte det sociale 

liv i klubben, når man er kommet ud af saunaen,  – det er for koldt at være på udendørsarealerne. 

… Man kan lave arbejdsweekend. 
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Flere medlemmer tilslutter sig verbalt Torben Søgaards forslag. 

Bente: Skal den nuværende sauna også flyttes? Berører etableringen af en ekstra sauna den gamle 

saunas beliggenhed? 

 KS svarer: Hvis Østmolen rykkes ud – så kommer den gamle sauna til at ligge midt i 

havnen – og så skal den flyttes til yderste Østmole også.  Der kommer så nye 

usikkerhedsfaktorer ind … er der en strand – skal/kan vi bygge en bro? 

 PG svarer: Workshop omkring havnen lagde op til, at der IKKE vil være nogen strand. 

BMH vil skulle være ud fra havnemolen/bassin – evt. med en bro ”så lad os nyde den fine 

placering og vores lille strand så længe vi kan”. 

Erik Sørensen: Pudsig lille strand… vi ved ikke, hvorfor den er der…….. 

Dirigenten spørger GF: Kan GF give bestyrelsen mandat til at fortsætte undersøgelserne ift. at få et 

fuldstændigt beslutningsgrundt ift. en udvidelse af BMH med ekstra sauna- & klubhus? 

Svaret er ja fra de fremmødte medlemmer – og det er således vedtaget. 

4. Fremlæggelse af revisorgodkendt regnskab og fastsættelse af 

kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr./år 

såfremt klubhus ikke bygges og 800 kr./år, hvis klubhus & ny sauna 

skal bygges 

KL fremlægger regnskabet, som kan ses på dette link: 

http://badeklub.dk/onewebmedia/Regnskab%202018.pdf 

Pga. høje vedligeholdelsesomkostninger var resultatet  i 2018 begrænset til 50.000,- kr. 

Klubbens balance og samlede aktiver var ultimo 2018: 267.499 kr.(bankindestående). 

Passiver:  

              2 gældsposter:      20.000,- kr. gæld til Jomsborg 

     66.347,-kr. (skyldige omk.) 

Egenkapital/formue:     181.151,- kr. 

De skyldige omkostninger (de var til havnen) er udlignet primo 2019.  

Gælden til Jomsborg afdrages med 5.000,- /år. 

 KK tilføjer: Vi er hurtigt kommet på plads – ift. hvor vi startede, - og er en klub i 

fremdrift med rimelig økonomi. 

 

http://badeklub.dk/onewebmedia/Regnskab%202018.pdf
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 KS tilføjer: Der vil være en sund økonomi i foreningen.  

Per spørger: Hvorfor vil vi hæve kontingentet til 800 kr./år? Jeg kan godt lide, at det er 600 kr. , – 

det er et fint beløb. 

 KS: Hvis vi laver ekstra sauna, – så vil vi tage 200 personer mere ind, – det vurderes 

næste år – også ift. kontingentet. 

Dirigenten konkluderer: Kontingent besluttes fastholdt på 600 kroner. 

5. Indkomne forslag 

Dresscode – emnet skal tages op på GF – og der skal bruges badetøj eller tildækning.  

 KS adresserer det indkomne forslag til debat på GF:  

o Det er en del af reglerne og en del af BMH’s vedtægter. Det er simpelthen 

en del af aftalen med havnen, når vi er på Østmolen. Vi er på et offentligt 

område.  

o Der har været andre klager – og dem har vi behandlet bilateralt. 

o Man må godt bade nøgen, – men man skal dække sig til (rulle sig ind i 

håndklæde), når man er i saunaen. 

Lene fremfører: Det vil til næste GF være fint, hvis de indkomne forslag kan være tilgængelige på 

hjemmesiden, – inden GF holdes (så man er klar over, hvad der skal diskuteres). Hvis man som 

medlem vil have en anden/ny regel, så må man som medlem foreslå en ny regel til 

behandling/diskussion på GF. 

Herefter livlig debat om emnet dresscode: 

Bente fremfører: Jeg har været i BMH nogle gange, hvor en ung pige har badet nøgen og lagt sig 

nøgen i saunaen. Hvad skal jeg som medlem gøre? Skal jeg bede om hendes navn og give navnet til 

bestyrelsen? 

 PG svarer: Vi skal værne om vores kultur, – og medlemmer, der oplever andre 

medlemmer overtræde BMH’s regler, skal få fat på navnet på 

personen/personerne,– og give klage videre til bestyrelsen, der håndterer sagen 

derfra. 

Duffy foreslår: Hvorfor laver vi (bestyrelsen) ikke et laminat med tydelige regler, der slås op på 

væggen i omklædningen, som man som medlem kan henvise til, når andre gæster overtræder 

reglerne? 

RTS: Jeg er glad for BMH, men jeg synes det er træls, at der så mange regler, jeg så gerne, at vi er 

rummelige overfor hinanden ift. adfærd/regler. 
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 MPN svarer: Mht. overholdelse af dresscode kunne det, – specielt ift. 

sommerturisterne (gæstesejlere mm.), være godt med et skilt (nøgen dame og 

nøgen mand med KRYDS over) for at også udlændige, der gæster havnen forstår 

det. (FKK tyskere bl.a.) – det kan også give en lidt ”humoristisk tilgang” til emnet. 

 

 PG tilføjer: Vi håber ikke, at medlemmerne generelt synes, der er for mange regler 

i BMH. 

Adam fremfører: Reglen om ”ingen drikkevarer” i saunaen, – det skal vel forstås, som ”ikke andre 

drikkevarer i saunaen end vand” ikke? Dette bekræftes, – selvfølgelig skal man have lov at drikke 

vand i en sauna… 

Susanne fremfører: Jeg kom til at tænke på, at visse folk var blevet ekskluderet pga. overtrædelse 

af reglerne. Jeg blev lidt skræmt. (KL’s mail). 

 KL svarer: Bestyrelsen vurderer fra sag til sag, om en overtrædelse af klubbens 

regler skal betyde ekskludering fra BMH.  

Person spørger: Hvorfor må man ikke have badefodtøj med ind i saunaen? 

 MPN svarer: Generelt har vi i BMH ikke mange regler (bade inden saunabesøg- 

sidde på håndklæde af ordentlig kropsdækkende størrelse – ikke spise/drikke i 

sauna (andet end vand) – og ingen badesko). De regler vi har, de er der pga. sund 

fornuft: hygiejne – og hensyn til træet i sauna – samt luft (fugtighed).  

Badeskoene blev forbudt, fordi erfaringen var, at rigtig mange medlemmer beholdt 

badeskoene på inde i saunaen – og satte sig med dem på bænkene – og/eller tømte 

vand og grus ud på gulvet i saunaen. Dette medførte 1) Stor slitage og erosion på 

træet på de nederste bænke 2) Gulvet sejlede med vand og skidt og 3) Dårlig luft 

(for stor fugtighed i saunaen). 

Kombinationen badesko og den nuværende sauna er vanskelig, da vi ikke har et 

lille vindfang, hvor man kan stille skoene. 

Bestyrelsen vil diskutere forbuddet med badesko igen inden næste vintersæson. 

Måske kan vi blive enige om, at der laves en forsøgsordning med et kompromis: 

når det er meget koldt kan man tømme skoene ordentligt UDENFOR saunaen og 

sætte dem lige inden for døren.  

Person spørger:  Gæsteordningen siger ”gæst med når der er god plads”. Hvad er ”god plads”?  

 KK svarer: Vis hensyn – og kommer man ned til BMH, – og der er god plads, – så 

går man selvfølgelig ikke ud igen, fordi der kommer flere medlemmer bagefter. 

Helene fremfører: Jeg har hørt nogen sige, at der er plads til 15 mennesker derinde…?  
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Susanne: Det er farligt at beskrive noget, – som ”hvis der ikke er for mange”. Der er brug for, at 

bestyrelsen laver en mere præcis formulering, – en formulering der ikke kan tolkes individuelt …. 

 MPN svarer: Vi ved alle, at det er fantastisk at være i saunaen, når man er der alene 

eller et par stykker. 4 er hyggeligt – 6 går an, men når der er 8 personer eller mere, 

– så er det for mange – især når der er koldt, for så kan saunaen ikke holde varmen 

oppe, når folk går ind og ud pga. og blæst og det manglende vindfang. Så vi ved 

nok alle, hvad der er ”for mange”…, 

 

 KS tilføjer: Der skal være/og der er en hårfin balance mellem rummelighed og 

regler, og vi skal ikke sætte medlemmer i en situation, hvor de skal spille 

politimand… (ift. reglerne) 

Duffy fremfører (ift. en individuel klage, som han har sendt til bestyrelsen, om en dame, der havde 

såvel en veninde med som gæst og 3 børn under 15 år med – på ét medlemskort (bestyrelsen har 

håndteret sagen allerede)): Bestyrelsen bør overveje, om det kan være meningen, at man som 

medlem kan kombinere reglerne, – altså tage både en gæst og sine børn med på samme kort og 

tidspunkt.  

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. 

Dirigenten spørger, om der er andre, der har lyst til at komme ind i bestyrelsen. Det er der ikke. 

På valg er Kim Kromann, Pia Gjermandsen og kasserer Karl Leer. Alle er villige til 

genvalg. 

Alle 3 til valg er genvalgt. 

7. Valg af 2 suppleanter 

Annemarie Sanggaard trækker sig som suppleant.  

Torben Søgaard foreslået – Torben bliver valgt.  

Adam bliver genvalgt. 

Per Stokbro – vil gerne være suppleant, hvis der er behov for det. ”Per gemmes til næste år”. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Bettina Pfeiffer er revisor og har revideret i år. Hun har været revisor de sidste 2 år. Bettina vælges 

igen for 2019. 

Morten Frost genopstiller og vælges som revisorsuppleant. 
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9. Eventuelt – der kan ikke vedtages noget under dette punkt 

Person spørger: Kan vi få holdere til vores medlemskort? De bliver nemt væk/forsvinder,  når vi går 

ud at bade. Før var der kort med ”flyder”. Det er fint med de nye nøgleskabe, men der er intet sted 

at gøre af medlemskort. 

 KK svarer: Bestyrelsen vil undersøge muligheder. En mulighed er at tilbyde, at man 

kan lave hul i kortet (og købe kortsnor hos havnen (Thomas Fogs kontor). En anden 

mulighed er et elektronisk armbånd som medlemskort, – f.eks. som dem, de har i 

Svømmehallen Spanien. 

Dirigenten fastslår: Bestyrelsen undersøger en løsning på kortproblemet på næste 

bestyrelsesmøde. 

Person efterspørger: Kan vi få en mulighed for at måle vandtemperaturen? 

 KK svarer: Vi kan købe en lille temperaturmåler – og placere den i omklædningen 

Annie tilføjer: Man kan hente en app, der hedder ”badevand”. Der kan man se de samme 

kvalitetsmålinger af badevandet, som på den elektroniske tavle udenfor BMH – samt 

badevandtemperaturen. 

Til slut er der ros fra et medlem til bestyrelsen ift. det arbejde, bestyrelsen laver for BMH. Flere 

andre medlemmer tilslutter sig rosen. Bestyrelsen takker  

Dirigenten hæver GF – og takker for god ro og orden. 

 

MPN/17/05/2019. 


