
 
GENERALFORSAMLING BADETS VENNER 10. MARTS 2012. 

Lørdag den 1o marts 2012 afholdt foreningen sin 16. ordinære generalforsamling i badeanstaltens lokaler på vanlig 

vis.  14 medlemmer var fremmødt, herunder den fuldtallige bestyrelse.  

Chefen for badeanstaltens drift, Per Hansen, der er medlem af foreningen, blev med akklamation valgt som dirrigent. 

Efter at han havde gennemgået de sædvanlige procedurer om lovligheden af indkaldelsen fik formanden Knud Erik 

Sørensen ordet for at gennemgå sin beretning for 2011. 

FORMANDENS BERETNING.  

Beretningen er kopieret i sin helhed og indsat uden rettelser af sekretæren.  

Dato Emne 

12.03.2011 Generalforsamling 

26.04.2011 Bestyrelsesmøde 

Juni-juli-august Kaffe/rundstykker lørdag morgen 

30.08.2011 Bestyrelsesmøde 

24.09.2011 Gjessøkoret local vocal 

10.12.2011 Julearrangement 

31.01.2012 Bestyrelsesmøde 

10.03.2012 Bestyrelsesmøde 

10.03.2012 Generalforsamling 

Da jeg skulle i gang med at lave denne beretning, oplevede jeg meget hurtigt, at 2011 var 

meget mere rolig end 2010. Alle her kan nok huske, at vi var 2 nye bestyrelsesmedlemmer, 

som blev valgt ind i marts 2010, at badet var på kommunens spareliste over ting, der skulle 

lukkes og at badet fejrede sin 90 års fødselsdag i lyset af truslen om lukning. 

 

Som bekendt overlevede badet og i 2011 har der været forholdsvis fred og ro omkring badets 

fortsatte overlevelse. Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat skal være og er meget 

opmærksomme på, hvad der sker i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger, 

således vi forhåbentlig fortsat kan få mange dejlige timer her i badet og se frem til 100 års 

jubilæet om 8 år. 

 

Jeg synes derfor, at 2011 har været knapt så hektisk som mit første år i bestyrelsen i 2010. Ja 

– måske næsten for roligt, hvilket vi da også lægger op til en debat om her i 

generalforsamlingen. 

 

Kaffe og rundstykker lørdag morgen i sommermånederne oplevede jeg ikke selv, men så vidt 

jeg har forstået, var det ikke noget voldsomt fremmøde. 



 

 

I september fik vi igen besøg af Gjessøkoret local vocal. Denne gang deltog jeg, at jeg kan 

sammenfatte det til 2 oplevelser, 1 positiv og 1 negativ. Jeg syntes, at koret gjorde det 

virkelig godt. Meget musikalsk, afslappet og underholdende, så jeg stod bare og nød det. Det 

havde jeg heller ikke problemer med, for udsigten blev overhovedet ikke spærret af de få 

personer, der deltog i oplevelsen. Hvis vi fortsat skal lave sådanne arrangementer, må der 

virkelig gøres noget for at flere deltagere. 

 

I år havde vi skåret julearrangementet ned til en enkelt lørdag i december. Et udmærket og 

hyggeligt arrangement og vi fik da også 17 nye medlemmer, ikke mindst på grund af Jettes 

aktive indsats. 

 

Et godt, positivt, men måske lidt stille år her i badet. Jeg kan huske, at jeg i 2010 havde en 

forventning om, at medlemstallet ville komme op på 100. Vi nåede op på 97, så det var jo 

flot. Samtidig havde jeg en forventning om, at vi i 2011 vil nå op på 200. Vi nåede op på 64! 

Det synes jeg er alt for få og beklageligt. De seneste tal jeg har fået for 2012 er samme 

begrænsede tilslutning, som jeg desværre synes er alt for få. Som jeg tidligere har været inde 

på, så kom frem med det, hvis nogen har gode forslag til, hvordan vi evt. kan forøge 

aktivitetsniveauet. 

 

På nuværende tidspunkt har vi planlagt 2 lørdags arrangement i 2012, nemlig lørdag den 2. 

juni og lørdag den 24. november. 

 

 

Den 10. marts 2012 

 

Knud Erik Sørensen 
 

Beretningen gav anledning til kommentarer og diskussion fra forsamlingen.  

Herunder:   Som ved sidste år blev der kommenteret omkring de forhøjede priser.  Formanden oplyste, at også han 

så et problem i disse priser, mens feks.  Klaus kommenterede, at priserne hører under drift og politisk beslutning og 

dermed uden for foreningens handleområde.  Der blev også kommenteret omkring muligheden for feks.  at være 

mere ” fleksibel” med  årets ” gratis bade”for medlemmer, men dette blev ligeledes henvist til drift samt til at blive 

diskuteret under eventuelt.  

Per Hansen kunne i lighed med forrige år give udførlig information om den tekniske måde, som kommunen giver 

tilskud og fordeler sine midler ud på. Per Hansen lovede igen  at se på muligheden af, hvorvidt der kan udstedes 

”klippekort” til pensionister- i lighed med øvrige gæsters muligheder. Et  medlem fandt det besynderligt, at man ikke 

kan få et kort, så man i det mindste slipper for betaling hver gang.  

REGNSKABET for 2011.  

Kopi af regnskabet er kopieret og indsat uden redigering 



 

Badeanstaltens venner 

Regnskab for 2011 

Udgifter    Indtægter 
Arrangementer  3.925,55 kr.  Kontingenter  10.650,00 kr. 

Julearrangement 3.000,00 kr.   

Gebyr banken    104,00 kr. 

  ________    ___________ 

I alt  7.029,55 kr.    10.650,00 kr. 

Årets overskud     3.620,45 kr. 

Kassebeholdning pr. 1. januar 2011: 

 Kontant     183,50 kr. 

 Bank  9.949,98 kr. 

   __________ 

 I alt  10.133,48 kr.   10.133,48 kr. 

Kassebeholdning pr. 31. december 2011: 

 Kontant       183,50 kr. 

 Bank  13.570,43 kr. 

   ___________ 

 

 I alt  13.753,93 kr.   13.753,93 kr. 

      ____________ 

Kassebeholdningens stigning     3.620,45 kr. 

Silkeborg, februar 2012 

Knud Erik Sørensen  Klaus Jensen  Jette Lyngholm 

Kasserer   Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

Regnskabet revideret og fundet i orden. 

Dato: 29. februar 2012  

Ingild Felding Revisor 

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation. 



 
Der var en kort diskussion omkring UDGIFTER FRA FORENINGENS PENGEINSTITUT NORDEA vedr. en udgiftspost på 

100 kr. Kasseren ville undersøge det nærmere snarest, hvorvidt foreningen betaler gebyr for sin konto. Der var flere 

medlemmer, som IKKE betaler gebyrer i deres pengeinstitutter- herunder Folkesparekassen.  

( under dette emne var der fra et medlem forespørgsel til Per Hansen omkring status for øjeblikkelig brug af 

badeanstalten i forhold til tidligere. Der er ikke påført dette til referat, idet det er uden for foreningens indsigt)  

 INDKOMNE FORSLAG.  

Ingen forslag.  

VALG AF 2 bestyrelsesmedlemmer, SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN, REVISOR SAMT REVISORSUPPLEANT.  

Formanden Knud Erik Sørensen og sekretær Klaus J. Jensen var på valg. Begge var villige til genvalg og valgtes med 

akklamation. Suppleant Erik Torp var på valg, og denne var angiveligt blevet valgt, såfremt han havde indvilliget, men 

da han ikke var til stede, og da der var modstand fra et medlem mod valg af personer, som ikke var til stede, var 

fremmødte medlem Henning Hansen villig til valg, og denne valgtes herefter med akklamation.  

Revisor Ingild Felding samt revisorsuppleant Lis Ibsen var begge på valg. Begge var villige til genvalg og valgtes med 

akklamation.  

EVENTUELT.  

Der var en udsædvanlig god debat og diskussion under punktet ”eventuelt”. 

Ide omkring at udbrede kendskabet til badet via foreninger/sportsklubber.  

Ide omkring mere fleksibel mulighed for 2 gratisbade i tilknytning til medlemskab/ evt. 4 bade! 

Ide omkring evt. fredning af bygninger samt anvendelse.  

Ros til bestyrelsesmedlem Jette Lyngholm fra flere sider p.gr. af hendes ihærdighed- bl.a. ved opfordringer til 

personer om at søge medlemskab.  

Forslag til at personer- evt. fra bestyrelse fysisk er mere til stede i Dampen for at udbrede kendskabet til foreningen.  

Forslag om ”sms-kæde” og ros til Jette Lyngholm for at have bragt det i anvendelse.  

Forslag om mere omtale i Midtjyllands Avis- evt. give et par ” badekort” 

Forslag om  henvendelse til ” Kurt Kom Forbi ” I TV- Østjylland.  

Forslag om evt. udnyttelse af WEB- herunder tjenester som feks. Youtube.  

Forslag omkring eventuel ” alliance med Frokostjazz” 

Forslag omkring decideret sponsorstøtte.  

Forslag omkring nedsatte priser.  

Forslag omkring nedsatte priser ved ” egen medbringelse af håndklæder”   

Formanden takkede for fremmødet og oplyste, at det var det største fremmøde i hans formandstid, og at det var 

den mest intense debat, han havde oplevet ved en generalforsamling.  

Badeanstalten var herefter vært ved øl og sancwhic til de fremmødte.                               KJJ/ 


