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Fremmødte fra bestyrelsen
Tina Spandel
Ole B. Petersen
Pia Sørensen
Ann Bender
Egon Keinicke
Herdis W Olsen

Udover bestyrelse og dirigent var ll fremmødte.

Pkt. 1 Valg af dirigent: Dan Hansen (DH) blev foreslået og valgt. DH bekræftede, at GF var lovligt
indvarslet via mail til medlemmer d. 5. maj, Facebook d. 25. april og nyhedsbrev.

Pkt. 1a: Valg af 2 stemmetællere. Søren Thomasen og Trine Birkmose blev foreslået og valgt.

Pkt. 2 Valg af referent: Herdis W Olsen blev foreslået og valgt.

Pkt. 3 Formandens beretning v/ Tina Spandel.
Bla. kan nævnes fra 1. sæson med sauna og stiger - udfordringerne har overordnet været af
teknisk karakter. Vrøvl med koder.
lVlange gode, hyggelige arrangementer, med det afsluttende arrangement med suppe den 1. april
2022.
MV er blev indvalgt i DGl.
Fantastisk rengøringshold.
Ny bestyrer i lS Cafeen. Forrirandens fulde beretning er vedlagt GF-referatet.

Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 4 Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2021 og godkendelse heraf, v/kasserer Pia
Sørensen.
Regnska bet er vedlagt G F-referatet.
Regnskabet blev godkendt.

Bemærkning!! Forslag fra medlem ang. skyldigt beløb kr. 11.000. "Prøv at tage kontakt til kreditors
bankforbindelse."

Pkt. 4a Fastsættelse af kommende budget. Fremlagt af kassereren
Budgettet for 2Q22 er vedlagt GF-referatet.

Pkt. 4b Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Voksne: kr. 600,- for sæson 2022123. VEDTAGET.
Børn under 15 år kr. 250,-.|KKE medlemskab for børn. VEDTAGET.
Det er forældrene, der medbringer deres børn og det er forældrene, som har det fulde ansvar for
deres børn i saunaen.

Pkt. 5 lndkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

. Vedtægtsændringer - Forslag fra bestyrelsen.
Det drejer sig om DGls ændringer/rettelser/tilføjelser til MVs vedtægter
Opdateringen blev VEDTAGET.
De opdaterede, vedtagne vedtægter er vedlagt GF-referatet.

. l\/edlemskontingent for voksen - forslag fra bestyrelsen. Se pkt. 4b.

. fVledlemskab for børn under 15 år - forslag fra bestyrelsen. Se pkt. 4b.



. Saunaregler: Kønsdelebør være tildækket i saunaen - forslag fra medlem.
Dette indskrives i [t/Vs regler. Bestyrelsen er pålagt at lave opslag omkring tildækning i

saunaen.

Pkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Næstformand Ole B Petersen modtager genvalg. Blev valgt.
Kasserer Pia Sørensen modtager genvalg. Blev valgt.

Pkt. 7 Valg af suppleanter:

Egon Keinicke 1. suppleant modtager genvalg. Blev valgt
lVaj Seneka Rasmussen 2. suppleant modtager genvalg. Blev valgt.
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Pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant:

Karsten Olsen, revisor, modtager genvalg. Blev valgt.
Henrik Tengberg, revisorsuppleant, modtager genvalg. BIev valgt.

Pkt. I Eventuelt.

Ønske fra et medlem om bro/stige ud over molen. Ole: For omfattende et projekt pt. Ser tiden an i

forbindelse med Maycoms feriehuse-projekt på havnen.

Ønske om vindfang/omklædningsrum" til saunaen.

Tina uddelte en erkendtlighed til de 8 medlemmer, der har gjort rent i saunaen i såsonen.

Tina afsluttede med at takke for fremmødet, for god ro og orden samt en tak til Dan Hansen for
dirigentposten.

"Vi ses den 1. oktober 2022."


