
Referat Generalforsamling 27.08.2020 
kl. 17-19 

 

Sted: Klublokalet ved Stensballehallen 

Oplæg fra Horsens Kommune: 
Generalforsamlingen startede med oplæg fra Flemming Larsen og Lise Kjær Poulsen fra 
Horsens kommune, Natur og Miljø, hvor de bl.a. gav en status på planerne omkring 
Husodde Strand. 
 
Horsens Kommune satser både på familiestrand ved Husodde, gode strandforhold ved 
Langelinie og det urbane havnebad. 
 
På nuværende tidspunkt er det planen, at stranden ved Husodde skal udvides med 50%. 
Der bliver anlagt fast høfde med beton og sten. Høfden anlægges som en del af 
kystbeskyttelse, og har til formål at holde på den ekstra mængde sand, der lægges ud ved 
Husodde Strand. Høringen vedr. høfden på Husodde Strand løber indtil 13/9-2020, og er der 
ingen indsigelser forventes det, at høfden igangsættes denne vinter.  
 
Politikerne i Horsens Kommune er positivt stemt for helhedsplanen for Husodde Strand. 
 
Ud fra oplægget er det realistisk, at der opnås faciliteter til vinterbaderne inden for 
overskuelig fremtid 
 
Fra kommunens side er det besluttet at lade broen blive i vintersæsonen 2020/2021 
  
  
Dagsorden ordinære generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent 
 
Claus Rindahl blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen kan lovligt gennemføres, da der 
rettidigt er indkaldt til generalforsamling. Alle frister er overholdt. 
 
2. Valg af stemmetællere 
 
Erik Ørsted og Christian Leth blev valgt som stemmetællerer. 
 
 
3. Valg af referent 



 
Birgitte Thygesen blev valgt som referent 
 
4. Formandens beretning  
 
Kresten Laursen aflagde årets beretning (se vedhæftede dokumenter). 
 
Seneste status vedr medlemmer er, at vi er oppe på 139 medlemmer. 
 
I foreningen har vi tre prioriteter ift. faciliteter: 

- permanent bro 
- sauna 
- omklædning 

 
Første skridt er lokalplanen, andet skridt er Kystdirektoratets godkendelse af et 
multihus-byggeri og tredje skridt er at rejse finansiering.  

Så snart lokalplanen er godkendt vil vi fortsat arbejde på at kunne opstille midlertidige 
faciliteter. 

Aktivitetsudvalget præsenterede den kommende sæson (se vedhæftede sæsonprogram) 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
 
Niels Koudahl fremlagde regnskabet, og regnskabet blev godkendt af de fremmødte. 
 
Igennem regnskabsårene har der været et stigende antal medlemmer.  
 
2016: 25 medlemmer 
2017: 38 medlemmer 
2018: 86 medlemmer 
2019: 125 medlemmer 
2020: 139 medlemmer 
 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
 
Niels Koudahl fremlagde budget, og budgettet blev godkendt af de fremmødte. 
 
Pt har klubben overskud på knap 19.000 kr og en egenkapital på 67.154 kr 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen i Vinterbadeklubben Aqua Vitus foreslår følgende tilføjelse til Vedtægternes §3 
Medlemskab: 
 



- Stk. 5. Medlemmerne har pligt til at følge retningslinjerne i samværspolitikken. Sker dette 
ikke, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. 
 
Et medlem stillede spørgsmål vedrørende godkendelse af ovenstående punkt. 
Samværspolitikken ikke er fremlagt og lagt til godkendelse på generalforsamlingen, som 
tidligere nævnt i mail til alle medlemmer. 
Hertil svarede bestyrelsen, at samværspolitikken er et levende dokument, hvor alle 
medlemmer har mulighed for at komme med forslag til forbedringer.  
Samværspoltikken vil i nær fremtid være tilgængelig på foreningens hjemmeside. 
 
28 stemmeberettigede medlemmer var tilstede. Alle stemte for ændringen i vedtægterne. 
 
Forslaget blev vedtaget.  
 
8. Fastlæggelse af kontingent 
 
Kontingent fastholdes på 200 kr. Dette er godkendt af de fremmødte. 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Følgende er på valg: 
 
Kresten Laursen - ønsker genvalg 
Annette Bennedsgaard - ønsker ikke genvalg 
Birgitte Thygesen - ønsker genvalg 
 
Kitty Kristensen ønsker at stille op til bestyrelsen. Hun kan desværre ikke deltage på GF, 
men har sendt skriftlig motivation, som læses op af dirigenten. 
 
Kresten Laursen, Birgitte Thygesen og Kitty Kristensen vælges til bestyrelsen. 
 
Anja Borg og Christian Borg vælges som suppleanter. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Lone Pilgård vælges som revisor, og Erik Ørsted vælges som revisorsuppleant 
 
11. Eventuelt 
 
Fra Horsens Kommunes side blev der stillet forslag op, om det vil være attraktivt for 
medlemmer med en midlertidig sauna der vil stilles til rådighed på Langelinie indtil planerne 
ved Husodde Strand er fastlagt. 
Umiddelbart var der ikke stemning hos de fremmødte medlemmers side for midlertidig sauna 
ved Langelinie. 
Bestyrelsen tager det op til næstfølgende bestyrelsesmøde, hvorledes vores holdning til 
muligheden for sauna på Langelinie er.  



 
Der bliver foreslået om, der kan være mulighed for at sætte en snor på gelænderet på broen, 
således håndklæder og badekåber kan holdes fast.  
Bestyrelsen ser på mulighed for at indkøbe snor eller lignende til formålet. 
 
Vejforhold til Husodde Strand og forholdene på parkeringspladsen ved Husodde Strand er 
ikke optimale. Der opfordres til at medlemmerne kan sende billeder til teknisk afdeling af de 
utilstrækkelige vejr-og parkeringsforhold. 


