Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. november 2021 for foreningen Sjællandsgade Badet
1) Velkomst ved Pelle Esbensen (konstitueret af bestyrelsen 4/10 til at stå for driften)
● Pelle fortæller at alle I bestyrelsen fra trukket sig og stiller deres mandat til rådighed
● Afstemning vedrørende begæret mistillidsvotum til bestyrelsen frafalder eftersom hele
bestyrelsen har trukket sig
2) Valg af dirigent og referent:
a. Referent: Thomas Degel
b. Dirigent: Per Ramsing
3) Dirigentens indledning:
a. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, så GF er lovlig
b. En opdateret medlemsliste var ikke til rådighed ved GF’s begyndelse, så det blev
diskuteret hvordan vi sikrer gyldigheden. Alle som ikke kan fremvise kvittering, skriver
deres navn på en liste, som vil blive checket online. Konklusionen blev at 57 betalende
medlemmer var til stede, så generalforsamlingen er beslutningsdygtig
i. 35 personer kan dokumentere medlemskab
ii. Listen med udokumenterede medlemmer er checket op mod online listen, og 2
personer har betalt på aftenen, i alt 22 personer
c. Dirigenten giver ordet tilbage til Pelle
4) Redegørelse/beretning fra Pelle
a. (se Pelles slides, kan evt. vedhæftes som bilag eller i bunden af dette)
b. Spørgsmål/kommentarer:
i. Gunvor: Glædeligt overrasket over situationen, har et par spørgsmål
1. At der er flere gæster på badet end tidligere beror på tilbagemeldinger
fra frivillige. Bestyrelsen har ikke de konkrete tal klar til
generalforsamlingen.
2. Flere foreninger som gerne vil samarbejde eller leje sig ind er bl.a. Flindt
og Danske Naturister samt Bydelsmødre
3. Der er kigget på flere bud på nye ansatte, men intet er besluttet endnu
ii. Arbejdsopgaver for ny bestyrelse: se Pelle’s slides. Herudover blev det foreslået
at prioritere en frivillig-fest
iii. Alle medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer
iv. Forslag om gentagelse af proces for frivillige og gæster om badekultur og
bademesterens rolle (med afsæt i det som er lavet tidligere)
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen (der skal vælges 7):
a. Opstiller: Pelle Esbensen, David Samsøe, Jens Peter Kold, Siggi Sigurz, Malena Jagd, Silas
Mortensen, Anna Burn, Morten Kok, Niels Riis Petersen, der alle præsenterede sig og
motiverede deres kandidatur
b. Procedure: Alle skriver op til 7 fornavne på hver sin seddel.
i. Stemmeoptællere: Oliver, Allan, Ida
ii. Valgt: Pelle, David, Jens Peter, Malena ,Silas, Anna og Niels
6) Valg af suppleanter:
a. Opstiller: Asger Sandal Jeppesen, Oddur Hansen, Siggi Sigurz
b. Valgt: Oddur Hansen, Siggi Sigurz

7) Eventuelt:
a. Flere medlemmer ønskede bestyrelsen tillykke og roste de gode kager, og opfordrede til
at alle satte sig på vagtplanerne
b. Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@sjaellandsgadebad.dk og
info@sjaellandsgadebad.dk
c. Te-filteret skal tages op af tekanden inden den sættes ind på bordet til gæsterne
d. Rens fnugfilteret i tørretumblerne hver gang
e. Spørg endelig og brug de kompetencer, som har været tilknyttet badet før, hvis man ikke
lige ved hvordan tingene gøres
f. Der efterspørges fokus på rengøring og frivilligmøde
g. Der blev diskuteret håndklæde-indkøb samt lejepris af håndklæder

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.

Thomas Degel
Referent

