
 

 

 

REFERAT 
 
Deltagere; Bestyrelsen (Lis Nødgaard, Line Nielsen, Marianne Krogsgaard, Heidi Hvistendahl og Vibeke Borregaard), 
Helle Johansen, Karsten Nødgaard og Ove Gade. 

Velkomst og valg af dirigent 
Ove Gade er valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen er indkaldt og varslet jf vedtægterne. 
 
Bestyrelsens beretning ved formand Lis 
48 medlemmer pt.  
 
Nytårsaftensdag, arrangement med LOOP som var vellykket, der blev både trænet og badet. 
 
Badebro og velfærdshus 
Der er lavet et budget på 2.6 mill. til sauna og badebro. Bådelauget, som vi samarbejder med, har fået 500.000 kr af 
AP Møller. Vi mangler ca. 500.000 kr. før vi kan gå i gang. 
Der ligger stadig ansøgninger hos Spar Nord, Velux og Nordea, som vi også afventer. Ove Gade har talt med IPA 
fonden, Nibe Festivalsfonden og Nibe Elforsyning har oprettet en fond, som Ove også vil se på. 
Vi håber på, at kunne komme i gang 1. aug., så det ydre kan stå færdig første oktober, på den måde kan der arbejdes 
indvendigt over vinteren. 
 
Broen og velfærdshuset er to projekter. 
Selve velfærdshuset afventer byggetilladelse hos Aalborg Kommune. 
Broen skal godkendes af kystdirektoratet, evt. overgår det til Aalborg Kommunen. 
 
Heidi Hvistendahl er kommet til bestyrelsen, og har ansvar for at opdater facebook og hjemmeside, hvilket har skabt 
mere liv, og vi vil gerne endnu mere i dialog med medlemmerne. 
 
7. oktober er der opstart igen, hvor vi vil prøve at få en mobil sauna. 
 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 ved Line 
Se vedlagte 
 
Indkommende forslag 
Ingen 
 
Fremlæggelse af budget for det kommende år ved Line 
Se vedlagte 
 
Fastlæggelse af kontingent 
Uændret, men der vil ske en stigning, når saunaen står klar. 
 
Valg:  
For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede herunder formanden 
  a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år (i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2). 

Generalforsamling  
Nibe Fjordbadeklub 2018 
11. april kl 19.00 



 Lis Nødgaard – formand, villig til genvalg 
 Marianne Krogsgaard   – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg 
 Line Nielsen – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg 
 
Alle valgt 

 b) Valg af to suppleanter for en periode på et år ad gangen.  
  Jette Staun er villig til genvalg 
  Helle Johansen nyvalgt (brondbjerg@webspeed.dk) 31313421 
 Begge valgt 
   
   
Valg af revisor for en periode på et år 

 Hanne Larsen – på valg, villig til genvalg 
Valgt 

Valg af revisor suppleant for en periode på et år 
Peder Bach valgt 
 
Eventuelt 
Ove Gade orienterede om, hvor Bådlauget er i processen ift velfærdshus og inviterede til at mødes snarest. Vibeke 
finder en dato. 
 


