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Indkomne forslag til punkt 6 fra bestyrelse. 

Reviderede vedtægter 

 

Indkomne forslag til punkt 6 fra medlemmer. 

Der er kommet 5 mail fra medlemmer, hvor der i nogen mails er flere forslag. 

Fra John: 

Jeg vil gerne stille forslag til generalforsamlingen om, at vi forlænger trappen ned i bassinet 
med en platform, så man ikke sidder i vejen for andre badende, når man tager et længere 
dyp. 
 
Vi kunne også bruge flere bænke ned forbi handicaptoilettet. Der er ofte læ og på de 
populære tidspunkter kan det være svært at få plads, når der er mange badende. 
 
 
Fra Githa: 
Kunne der laves dage/tidsrum, hvor det er muligt at medbringe en gæst?  
Dette mod tilmelding og betaling naturligvis, således af gæster antal pr. besøgsmulighed 
bliver begrænset. 
Evt. 2-3 timer “åbent” hver gang - måske en gang ugentligt på forskellige tidspunkter.  
Og ved tilmelding skulle dette gælde for adgang til omklædning og sauna sammen med 
medlemmet.    
Jeg ser frem til at høre nærmere.  
 
 
Fra Bente: 
Det er muligt, at det fra kommunens side er besluttet, at der skal være fri adgang til Valhal, 
men vi kan vel som forening gøre opmærksom på de gener det medfører.   
Hvis vi ikke siger noget, ved kommunen det ikke, så derfor:  

• Det må være fint at alle kan gå ud på molen, hvis de acceptere de forbud der er 
i forhold til skiltning (som for øvrigt er alt for små). Der kommer en del hunde og 
flere gange har der ligget hundeefterladenskab, som for øvrigt er svær at se i mørke. 
En del cykler også derud. 

• Dem uden medlemskab kan benytte molen til at bade fra, der er ingen grund til, at 
de er på området ved Valhal. 

• Der skal være en låge, og afskærmning, så vi kan være i fred. 
• Rigtig mange mennesker råber og skriger, når de skal i vandet og så fylder de 

rigtig meget, tror, det kun er dem. Børn løber på taget og skriger, det giver meget 
uro, ødelægger vores gus. Den ro og velvære, som vi stræber efter under gus, 
bliver forstyrret og det stresser I stedet. 

• Flere gange har det lignet en svinesti efter folk bare kommer og benytter området, 
cigaretskod og dåser/flasker ligger og flyder, opkast m.m. Der 
har været klippet hul i hegnet ud mod havnen, dette var dog værst I 
sommerhalvåret.  
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Forslaget lyder:  
At der bliver opsat en låge (samme sted, som sidste sommer, da der var livredder på), 
som skal åbnes med vores armbånd.  
At der bliver afskærmet det meste af vejen rundt  
  
 
 
Fra Michael: 
Vores alle sammens Tulle”, også kendt som Forpersonen og Bente Thorhauge, indstilles til at 
blive æresmedlem resten af livet. 

Samtidig foreslås det at titlen ”Æresmedlem” altid bør være for resten af livet, alt andet 
giver ingen mening. 

 Begrundelse for indstillingen: 

Bente har kæmpet en stædig og meget prisværdig kamp for at få badeanstalten og, ikke 
mindst Badeforeningen Havet op at stå. 

Bente brænder for at så mange som muligt skal have gode badeforhold året rundt. Både fra 
stranden og badeanstalten Valhal. Samt at få flere til at opdage fordelene ved 
vinterbadning, både fysisk, psykisk og socialt. 

Bente har gjort en kæmpe indsats igennem 4 år med at rende politikerne og 
embedsmændene på dørene inklusiv Borgmesteren. Og med at lægge hus og forplejning til 
utallige møder i den oprindelige arbejdsgruppe, samt gå til møder med kommunens folk og 
ansøge om mange af de ting, der skal til for at starte en forening. Altid ud fra Pippi 
Langstrømpe ideen om at det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af. 
Og som Forperson har hun evnet at gyde olie på de rørte vande under bestyrelsesmøderne. 

Nu er det omsider lykkedes og det hele er en realitet, og Bente er meget glad og stolt, 
samtidig med at hun overlader roret til yngre kræfter.  


