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Referat ekstraordinær Generalforsamling (GF) i Badeklubben 
Marselisborg Havn 4. december 2019 i Søspejdernes hus 

1. Velkommen og valg af dirigent 

 

Kim Sundbøl (KS) bød velkommen. 

Bestyrelsen foreslog som dirigent Lone Møller, som blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenten bekræfter: 

- der er indkaldt med gyldigt varsel. 
- der er udsendt dokumenter 10 dage inden GF. Derfor er bilagsvarsel opfyldt. 
- GF er beslutningsdygtig – idet der ikke er et krav om et bestemt antal fremmødte, alle afgørelser 

træffes ved simpelt stemmeflertal. 
- alle formalia konstateres overholdt. 

Ca. 40 fremmødte inkl. Bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Kim Sundbøl KS (formand) 
 Kim Kromand KK (ansvarlig for praktiske projekter, som opførelse af ny sauna) 
 Merete Poller Novak MPN (kasserer) 
 Torben Søgård TS 
 Pia Germansen PG 
 Jens Gundersen JG 

 
 

2. Oplæg og motivering fra bestyrelsen til opførelse og igangsættelse af en 
sauna nr. 2 – herunder design, placering og økonomi 

TS motiverer forslaget om endnu en sauna i overensstemmelse med det udsendte bilag. 

Planerne har været på vej længe – på sidste GF blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med 
et oplæg. Torben opsummerer motiveringen som udsendt på bilag. 

Spørgsmål: hvad når CATLINK flytter ud på Østmolen – kommer det til at betyde noget for den lille 
lagune – kommer der for meget turbulens – kan man overhovedet bade? KK: svar – udvidelsen og 
VVM-undersøgelse er i gang – man ved det ikke sikkert endnu, men CATLINK placeres lidt rundt til 
venstre – så det bør ikke giver mere bølgegang – den skal sænke farten når den er tættere på havnen 
– så den har sandsynligvis haft mere fart på før… Et andet medlem responderer: Den permanente 
ligger tættere på færgelejet, og i starten var der store bølger, men i praksis ikke noget problem i 
dag. KK: I 2022 vedtages af byrådet en ny plan med fordobling af havnens areal – derfor vil sauna 
skulle flyttes uanset hvad i 2027/2028…. 
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Økonomi: MPN fremfører hovedpunkterne i økonomien omkring investeringen jf. de offentliggjorte 
bilag. 

Ingen spørgsmål. fra de fremmødte. 

 

Design: KK og arkitekten Thomas viser på bærbar -og forklarer: 

Der er valgt en mobil flytbar sauna – det skal være nemt at flytte, hvilket bliver nødvendigt som 
funktion af havnens kommende forandringer. 

”High cube” 20 fods stålcontainer, 2,9 meter høj. Beklædt i træ – udvendigt isoleret – flot fin sauna 
indvendig. Kan nemt løftes og flyttes med flyttebeslag – kan flyttes for begrænset omkostning på 
ca. kr. 1500 … så langtidssikret. Der kommer vindfang – kan bedre holde temperaturen – og man 
kan stille badesko indenfor i vindfang.  

SUP’er flytter – deres container bliver nyt klubhus – under trappen og terrassen – vi kan leje den – 
skære i den, derfor får vi et nyt fint klubhus nr. 2 – med kik imod havnen. I forlængelse af SUP 
containeren kommer den nye sauna med et større vindue – der sidder lidt højere op. På bagsiden 
bygges ekstra omklædningsfaciliter.  

Løsningen medfører, at der ikke skal fjernes alt for mange sten (ejes af havnen). Vi har fået to gode 
bud. Bestyrelsen har besluttet hvilket tilbud de vælger. Den valgte entreprenør har valgt samme træ 
som Jomsborg har fået lavet. Bænkene har mulighed for at vendes – vi kan også løfte op for 
rengøringen – der kommer et langt afløb og bedre træk med lavere strømforbrug. 

Buddet er valgt, fordi vi får mere for pengene og en sikrere levering. Hvis bestilles nu – forventes 
levering ca. 1. april-1. maj. 

Spørgsmål: er der tænkt over skadedyr? KK: Den gamle sauna er lavet hurtigt….. den nye sauna vil 
blive lukket totalt nedenunder – og sættes oven på terrassen – der er hævet. 

Spørgsmål.: Den gamle sauna er hundekold, fordi der kommer kold luft op fra afløbet…. KK: vi skal 
se på isoleringen – med en sauna 2 vil det blive muligt at lukke den gamle og renovere den. 

Spørgsmål: er omklædningen også en del af den flytbare saunakonstruktion? KK: Omklædningen 
kan løftes af igen. Omklædningen isoleres ikke, men der opsættes potentielt en elradiator. 

Spørgsmål: kommer der udsigt? KK:  Ja sauna løftes op og kommer i højde med rækværket. Hvor 
mange sten der flyttes, afhænger af hvor mange man kan flytte. Hvis man sidder på den nederste 
bænk, vil udsigten være dårligere end på øverste bænk.  

Spørgsmål: er der planer om at bygge en udsigtsplatform over den ny esauna? KK: NEJ det kan vi 
ikke, der er skråt tag. Men SUP’er terrassen bibeholdes. 

Spørgsmål: hvad er erfaringerne med at have en sauna i en stålcontainer med udluftning – kondens 
mm.  KK: der er mange forskellige svar… Man skal isolere udvendigt og der kommer en membran 
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på indersiden. Medlem responderer: Der er en containersauna på Island’s Brygge, og den virker 
udmærket.  

Spørgsmål: åben omklædning? Svar: nej – det duer ikke da det er et offentligt område. 

Spørgsmål: Størrelse? Den gamle sauna har plads til 5-8 medlemmer. KK: Den nye er 5 * 2 meter 
dvs. noget større end den gamle sauna. Ovn vil blive placeret for neden i front i midten. 

Spørgsmål: Morgenbader – den nuværende sauna er kold. Får vi en kraftigere ovn? KK: Vi kan se på 
det med at tænde den tidligere, men den nye saunaovn bliver større – med bedre træk. 

Spørgsmål: Morgenbadere - vi er ofte de første om morgenen – og saunaen er kold – kun 50-55 
grader. KK: vi vil få det løst. 

Spørgsmål: Det er en stor rude, der vil være en metalcontainer vel være mere stabil? KK: der svejses 
kanter på igen, så den bliver mere stabil – og der placeres en stolpe ned i midten – så der er 2 
vinduer. KK: man må aldrig lægge noget op af vinduerne ……… 

Spørgsmål: er en forsvarlig rude indkalkuleret i tilbuddet KK: Ja. 

Kommentar: Medlem takker for bestyrelsens fine arbejde med projektet. Klappen fra de 
fremmødte. 

Spørgsmål: er der billeder fra det nye medlemshus /SUP’ernes – hvad skal der laves ? KK: SUP 
container er ikke en del af projektet.  

KK: når SUP’erne flytter skal vi kun dele med dykkerne på fællesarealet. 

Kommentar: Bestyrelsen burde få en middag med ægtefæller for deres arbejde…  

KK: Det alternative tilbud på sauna havde  – ikke indbyggede bænke – og vi var lidt usikre på 
entreprisen – leverandøren var heller ikke så vidende om teknik – og havde købt træ samme sted 
som vi havde købt det dårlige træ i 2018. 

 

AFSTEMING: 

Overvældende flertal for sauna 2 på afstemningen. 

 

3. Status på medlemssituationen: 

MPN orienterer – ca. 410 medlemmer – 210 på venteliste. Kører ventelisten op til 400. 300 optages 
når sauna 2 er realiseret. 

Bestyrelsen sikrer Intro på nye medlemmer – de optages gradvist. 

 

4. Evt. 
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Spørgsmål: ”Stille sauna” er forslået som den nuværende sauna (fremover: den lille sauna) – nogle 
medlemmer ønsker det er den store – diskuteres livligt for og imod opdeling. Bestyrelsen kommer 
med et forslag. 

  

Dirigenten takker for god ro og orden – fin dialog. GF afsluttes. 

  

 

MPN 7/12/2019 

 


