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Reersø Vinterbadere 

Referat af ordinær generalforsamling 

Søndag den 5. marts 2023 kl. 11.00 

Cafe Vilhelm, Reersø 

Formand Lise Anhøj indledte med at byde velkommen.  

Der var mødt 32 medlemmer op. 

1. Valg af dirigent og sekretær 

Tommy Gehring blev foreslået som dirigent, hvilket blev godkendt. 

Lone Frederiksen blev foreslået som sekretær, og det blev ligeledes godkendt. 

 

2. Formandens beretning samt præsentation af broprojekt 

Lise gennemgik årsberetningen, herunder: 

- Ved udgangen af 2022 var vi 77 medlemmer. Nogle har endnu ikke betalt for 

2023. 

- Vi har arbejdet ihærdigt for at opfylde drømmen om en badebro. Mange 

frivillige har været med til at sælge morgenbrød, og kunderne har været 

glade for det. Vi har haft et fantastisk samarbejde med Johannes og Tammy, 

og vinterbaderne tilbyder at gøre rent i Café Vilhelm, inden de åbner for 

sæsonen.  

- Mange har badet hele vinteren igennem, og vi har oplevet et rigtig godt 

fællesskab og stor hjælpsomhed. Det selvbyggede omklædningsrum giver 

tørvejr – og samtidig masser af frisk luft. Tak til dem, der har bygget og 

indrettet det.  

- Turen til Korsør vinterbadere gav en god oplevelse af de mere luksuriøse 

forhold med indendørs omklædning og sauna.  

- Vi holdt en vellykket julefrokost med 34 deltagere. 

- Vi har fået bevilget 115.000 kr. fra Kalundborg Kommune til badebroen. Tre 

grundejerforeninger samt pumpelauget har været hørt ang. badebroen. De 

var alle positive.  

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Samtidig konstaterede dirigenten, at generalforsamling var lovligt indkaldt – der 

var udsendt e-mail den 11. februar. 

 

Herefter redegjorde Michael Fløystrup for planerne ang. badebroen:  
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Vi har fået to tilbud, et fra NBC på 251.000 kr. og et fra Bridge System på 

254.000 kr. Forskellen er primært rørene, der står i vandet. NBC bruger 

galvaniserede stålrør, Bridge System bruger aluminiumsrør.  

Vi har valgt NBC, da stålrør er stærkest, og broen skal kunne stå hele året. Der 

er 5 års garanti. 

Den bliver 30 m lang og 1,6 m bred med rækværk i den ene side samt 2 

kajaklandingspladser. For enden bliver der en platform på 3,5 x 5 m og to 

trapper ned.  

Kommunen har krævet, at den er forsikret. Vi har fået tilbud på 27.800 kr. om 

året, som omfatter, at de tager hele broen, inkl. stolper, ned ved stormvarsel og 

først sætter den op igen hen på foråret. Hvis de skal sætte den op igen efter 3 

uger, koster det 8.000 kr. ekstra. Alternativt kan vi selv pille trædækket af ved 

stormvarsel – en løsning, der passer bedre til os. 

Prisen på broen kan have ændret sig fra vi fik tilbuddet i efteråret 2022, og til vi 

afgiver ordren, men derefter skulle den ligge fast i ca. 6 måneder.  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2022 samt budget 2023 

Bjarne Thejl gennemgik det fremlagte regnskab. 

Han fremhævede det vellykkede brødsalg, hvor vi i løbet af 34 weekender har 

haft 1800 ekspeditioner og solgt 12.000 stykker brød. 

Vi startede året 2022 med en formue på i alt 21.274,60 kr.  

Kontingenter, brødsalg og en donation har givet indtægter på i alt 95.827,30 kr. 

Bankgebyrer, poser til brødsalg, læskur, møder, gaver samt en fejlkontering til 

Café Vilhelm beløb sig til 7.881,55 kr. 

Årets resultat var således 87.945,75 kr. og vi gik ud af året med en beholdning 

på 109.220,35 kr. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

Derefter gennemgik Bjarne budgettet: 

Der er budgetteret med 80 medlemmer, hvoraf 55 har betalt. 

Vi søger Nordea-fonden om 120.000 kr. og har som nævnt fået bevilget 115.000 

kr. fra Kalundborg Kommune.  

Af småudgifter forventer vi at lægge grus i omklædningsskuret.  

Som nævnt må vi forvente, at prisen på badebroen bliver højere end tilbuddet 

fra efteråret 2022. Der er derfor budgetteret med en formue ved udgangen af 

2023 på 46.182 kr. I 2024 må vi forvente lidt omkostninger til vedligeholdelse af 

broen, derfor forslag om forhøjelse af kontingentet. Ved udgangen af 2024 

regner vi med at have en formue på 56.632 kr.  

Vi er orienteret om, at den nuværende toiletbygning og skraldespandene skal 

fjernes. Der kommer en ny toiletbygning i træ, og bestyrelsen er i dialog om, at 

den også skal kunne bruges til omklædning.  
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Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Erling Moesby har fremsendt forslag om mindre ændringer af vedtægterne: 

Ad § 4 stk. 3. ”Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer…” (tidligere 3 medlemmer). 

Begrundelsen er, at der med badebro-projektet, læskur mv. er mange 

arbejdsopgaver. 

Ad § 4. Sidst i § tilføjes: ”Formanden og kassereren vælges af 

generalforsamlingen.”  

Ad § 6. Efter første afsnit tilføjes. ”Ordinær generalforsamling afholdes i januar 

kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med alm. post, sms eller e-mail 

til medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med eventuelle 

indkomne forslag fremsendes til medlemmerne senest 1 uge før 

generalforsamlingen.” 

Ændringsforslagene blev enstemmigt vedtaget.  

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet hæves til 100 kr. årligt fra og med 2024 

med den begrundelse, at der bliver behov for penge til at vedligeholde broen.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter. 

Lise og Erling var på valg. Begge blev genvalgt. 

Bjarne (kasserer) var ikke på valg, og han fortsætter.  

Michael stillede op til bestyrelsen som nyt medlem og blev valgt.  

Hanne Hansen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

Lise blev genvalgt som formand og Erling fortsætter som sekretær.  

Lone Frederiksen blev genvalgt som revisor og Mette Baagø som 

revisorsuppleant.  

 

7. Evt. 

Lise præsenterede kommende arrangementer: 

- Vinsmagning den 30.3. kl. 18:30 i Café Vilhelm. Pris 180 kr. pr. person. 

Gæster, der ikke er medlem af foreningen, er velkomne. Da der er 

begrænset antal pladser, er det efter princippet først-til -mølle. 

- Rengøring i Café Vilhelm inden åbning, evt. en lørdag formiddag. Lise 

orienterer per e-mail.  

- Sommerfest på stranden. Der skal nedsættes et festudvalg.  

- Julefrokost.  

 Lise takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen. 


