
 

 

 

 

Velkomst og valg af dirigent 

ved Lis Nødgaard, Peder Bach valgt til dirigent. 

Generalforsamlingen er varslet rettidigt. 

Der var et flot fremmøde på ca. 12 foruden bestyrelsen. 

 

1. Bestyrelsens beretning 2018 ved Formanden 
2018 blev året, hvor vi kom i gang med at bygge Velfærdshuset. Nedrivning skete i okt. 2018 og Bådlaugets 
frivillige har arbejdet ihærdigt med byggeriet. Der er et meget flot samarbejde mellem Bådlauget og Nibe 
Fjordbadeklub.  
 
Byggeriets fremdrift går efter planen. Der var rejsegilde 29. marts med ca. 120 fremmødte. 
Det står færdigt til sæsonstart i oktober. 
Der skal males om en uges tid, og der appelleres til at der kommer frivillige fra Nibe Fjordbadeklub, idet det 
er vores opgave at male. 
 
Broen (ved Vibeke) 
Broen kommer til at være lige overfor indgangen til sauna ud fra kajkanten. 
Det er bevidst at broen er placeret der, idet det er det vi forventer at kunne få tilladelse til. Broen bliver 
fastmonteret og vil ikke kunne tages op under en isvinter. Bestyrelsen er klar over at den derfor kan være 
skrøbelig ved is og frost.  
Vi skal sikre med redningsudstyr, men omfanget kender Vibeke endnu ikke. 
 
Der har været udskiftning i bestyrelsen, kasser Line Nielsen er trådt ud, og i stedet er Helle Johansen 
kommet. Vi har 58 medlemmer og har haft fremgang. 
 
Det kommende arbejde i bestyrelsen bliver med fokus på brug af hus, broen, rengøring og nøgle, tilskud fra 
AAK m.m. Der er eget nøglesystem til fjordbadeklubben, således at det kun er medlemmer af 
fjordbadeklubben der kan tilgå vores område i velfærdshuset. 
 
Lidt om aktiviteter 
Sæsonstart i okt. 18 var en rigtig god dag, med godt vejr og god brug af sauna. 
 
31.12. var der traditionen tro sauna og badning i samarbejde med LOOP, hvilket også forløb godt. 
 

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018 
Ved Helle – se vedlagte. Regnskabet blev godkendt med applaus 
Pengene til hus og badebro er søgt hjem i fællesskab med Bådlauget, hvorfor der ”kun” står 10.000 kr fra 
Nordea fonden, de kan bl.a. anvendes til broen. 
 

3. Indkommende forslag 
Forslag fra Bestyrelsen: 
Nyt kontingent fra 2020 pga. sauna, vil vi gerne forslå 400 kr. per år, og med reduktion fra 1.6. på 50% i 2020.  
Forslaget blev vedtaget 
 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 
Ved Helle 
 

5. Fastlæggelse af kontingent 
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400 kr fra 2020, med en reduktion på 50% efter 1. juni i 2020, efterfølgende vil der blive opkrævet helårligt 
af hensyn til regnskabet. 

 
       6. Valg: 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år  
     (i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2). 
 Vibeke Borregaard, villig til genvalg 
 Heidi Hvistendahl, villig til genvalg 
 
Valg til begge 
 

 b) Valg af to suppleanter for en periode på et år ad gangen 
  Birte Frandsen 
  Poul Jensen 
  Jette Staun udgår som suppleant 
   

7. Valg af revisor for en periode på et år 
Hanne Larsen, villig til genvalg 
Valgt 
 

8. Valg af revisor suppleant for en periode på et år 
 Peder Bach blev valgt 
 

9. Eventuelt 
 
Der er mange der venter på en sauna, forslag om, at der annonceres i Nibe Avis ved sæsonstart. 
 
Malerarbejder ønskes der hjælp til: 
Der er tre her der tilbyder sig, og der er syv per mail, som kan være behjælpelig. Vi sender ud, når Lis har talt med 
maleren på fredag. 
 
Oprensning – Vibeke ansøger AAK om at få lov til at tage det lille hjørne med næste år. Det vil tidligst blive oprenset 
næste år. 
 
Vi søger hjælp til sociale arrangementer fra nogle aktive medlemmer, til badetider. Der kom allerede gode forslag på 
mødet f.eks  fuldmåne badning, saunagus m.m. Bestyrelsen beder om hjælp fra medlemmerne til at organisere dette. 

 

Referent Heidi Hvistendahl 

Underskrevet af dirigent Peder Bach den __________ 

 

_______________________________________ 

PEDER BACH 


