
Referat af Generalforsamling De Blå Næser d. 4. marts 2023 kl. 9.15 

 

 

1. Valg af dirigent: Ole Pedersen 

Valg af referent: Trine Frisgaard 

2. Årsberetning ved formand Henrik Hanghøj. 

De blå næser har i dag 136 medlemmer, hvilket er en stigning ift. sidste år, hvor antallet var ca. 120.  

Ultimo november blev åbningstider justeret i sauna. Tirsdag/Torsdag kl. 17.00 -19.30 og søndag kl. 

8.00 - 9.30. Tirsdage og torsdage kl. 17-18 opleves som attraktive perioder og færre efter kl. 18. 

Hvis man er den sidste bruger f.eks kl. 18.30 slukkes saunaen på kontakt i forrum, inden man 

forlader og låser saunaen, medlemmer der efterfølgende kommer, tænder saunaen igen på kontakt 

i forrum. Vejledning findes i forrum til sauna. 

Medlemmer kan leje saunaen efter normal åbningstid for 250 kr.  

Bestyrelsen har drøftes støjdæmpning af sauna med troldtektplader. 

Den årlige vikingedåb skete d. 15. februar 2022, hvor 10 medlemmer blev vikinger. Efter dåben var 

der hygge med kage/kaffe udenfor klubhuset. 

D. 12. marts 2022 var der generalforsamling. 

Afslutningsfest d. 1. april 2022 hvor der var tilslutning af 40 medlemmer. En hyggelig aften med god 

mad og hygge. 

D.28. maj 2022 var der indvielse af den nye havn, hvor også ”De Blå Næser” deltog og oplevede stor 

interesse for vinterbadning. 

Vinterbadesæsonen startede d. 1. oktober 2022. 

D. 28. november var der indbudt til julehygge med pakkespil, hvor ca. 30 medlemmer deltog. 

I 2022 indmeldte De Blå næser sig i DGI, da foreningen nu har en størrelse, så vi kan få glæde af 

DGI´s hjælp til forsikring/evt. ansøgninger og mulighed for foreningsaften med foredrag. 

Referater af bestyrelsesmøder, informationer, vejledninger og velkomstbrev kan nu ses på 

foreningens hjemmeside. 

Ønske om nøgenbadning fra medlemmer er behandlet af kommune/havn og er blevet afslået. De 

henviser til stranden bag roklubbens bygning. 

Energiomkostninger er steget og vi får nu afregning hver måned for at følge udviklingen nøje. 

Der har i året 2022 været afholdt 8 bestyrelsesmøder.   

Som afslutning på beretning takkede formanden alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde/ 

bidrag til vores forening. 

 

Beretning godkendt 

 

Vedr. Vandsportens hus kunne Ole Pedersen orientere om, at der på nuværende tidspunkt var 

modtaget tilsagn om 15 mill. Kr fra Mærsk fonden og at der fortsat søges fonde for at komme til 

målet, som er 30 mill. Kr. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 ved Irene Dam Andreasen. 



Regnskab godkendt. 

4. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år blev gennemgået og en forhøjelse af 

kontingent med 50 kr. til 550 kr. for en sæson blev godkendt. 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode: 

Thomas Egetoft – modtog genvalg 

Margit Oien – modtog genvalg 

6. Valg af 1 suppleant for en 2-årig periode: 

Cita Pedersen – modtog genvalg 

7. Valg af revisor for en 2-årig periode: 

Carsten Jørgensen – modtog genvalg 

Valg af revisorsuppleant for 1 år, pga. Christian Drachmann ´s fraflytning: 

Jette Holm Trekær blev valgt. 

8. Indkomne forslag: 

Efter ønske om udvidelse af åbningstid besluttes, at sauna fra næste sæson åbnes onsdage kl. 19-

21 og at lørdag udvides med en time, dvs. kl. 6.30 til kl. 10.30. Morgen kaffe lørdag, slutter stadig kl. 

ca. 9. 

 

Ønske om at forlænge sæsonen til d. 1. maj kan ikke imødekommes, da der i starten at april sættes 

både i vandet. Begrundelse er sikkerhed og vandkvalitet. Bestyrelsen foreslår, at det tages op igen, 

når der flyttes til det nye sted på havnen. 

9. Evt. 

Rengøring af sauna. Bestyrelsen laver en plan for dette, ligesom der drøftes evt. brug af håndklæde 

og minus sko i sauna, for at skåne bænkene. 

 

Vejledninger, Velkomstbrev, kalender til ”morgentjans” på lørdage findes på opslagstavle (længst til 

højre) i Sejlklubbens lokale. 

Vejledning vedr. sauna findes i forrum til sauna. 

Der opfordres til at bruge ”De Blå Næsers” hjemmeside, hvor alle informationer også findes. 

Deblånæser.dk 

 

 

 

 

 

d. 4. marts 2023 Trine Frisgaard / Referent 

 


