
 

Side 1 af 7 

Referat af generalforsamling i Vallensbæk Helårsbadeforening Havet tirsdag den 28. februar 2023 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af mindst 2 stemmetællere 

4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

7. Fremlæggelse af budget 

8. Godkendelse af kontingent 

9. Valg til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter 

a. Valg af formand, ulige år 

b. Valg af kasserer, lige år 

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 

d. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år 

e. Valg af 2 suppleanter, hvert år 

f. Valg af 1 revisor, ulige år 

g. Valg af revisorsuppleant, hvert år 

10. Eventuelt 

 

Ad 1 - Valg af dirigent 

Steen Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

 

 

Ad 2 – Valg af referent 

Hanna Thomsen blev valgt som referent. 

 

 

Ad 3 – Valg af mindst 2 stemmetællere 

Bjarne Schønbeck og Annie Sloth blev valgt som stemmetællere. 

Der var mødt 79 stemmeberettigede medlemmer op og dertil 13 fuldmagter. Dette giver i alt 92 
stemmeberettigede. 

 

 

Ad 4 – Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

Beretningen var udsendt på forhånd og kan også læses på hjemmesiden. 

Den 1-12 2022 blev vores dejlige badehus 1 år, vi fejrede ikke Valhal på dagen men den 4. december bød 
aktivitetsudvalget på gløgg, æbleskiver og sødt samt ønsket om en god jul, flere medlemmer var mødt op 
og hyggede i vores cafe.  

Huset Valhal  

Når nye huse tages i brug, vil der være ting der skal rettes til også på Valhal. Vi fik hurtig fint kontakt med 
Tina Windahl Halle i forvaltningen. Vi gjorde opmærksom på, manglende knager ude som inde, forhæng til 
badet, stativ til støvler og overtøj, opslagstavler og skabe i cafe, som kunne aflåses og en udendørs bruser. 
Alle disse ønsker blev hurtigt opfyldt, da Tina selv mødte op med diverse og en skruemaskine. Desuden har 
fået lavet et nødsystem, hvis strømmen går, så det altid er muligt at komme ud af bygningen. Vi arbejder på 



 

Side 2 af 7 

at trappetrin på stigerne i badetrekanten skiftes ud med stål riste, da trætrinene er meget glatte. Så har 
Steen (medlem) tømret kassen til tøj ved molen på Valhal.  

Sauna  

Selv om Michael B. Jensen havde anbefalet en anden ovn, så valgte entreprenøren den ovn vi har i dag. 
Ovnen blev fyldt med 200 kg sten fra Michaels hånd og stod nu fint i hjørnet og klar til brug. Der har i 
perioden været mange bump på vejen, først med Corona og problemer med at døren til sauna kunne 
forblive lukket, når vi gik ind og ud af vindfanget. Vi har et meget fint samarbejde med Thomas Brose i 
idrætscentret, der mange gange har været på Valhal for at se på el og teknik, der ikke fungerede og 
strømmen slog fra. I marts måned flækkede døren til vindfanget og vi var igen uden sauna indtil påsken. 
Selv om vi som foreninger kender folk der hurtigt kan fixe dør sauna m.m. så er det kommunens ejendom 
og vi kan kun skubbe til processen. 

Vi har fået lavet et relæ i vindfang, så vi selv kan tænde, når ovnen slår fra. Der er skiftet varmelegemer på 
sauna, da den igen opgav at lystre og igen trådte Jacob, Michael og Margit i karakter tømte igen ovnen for 
sten og trillede dem tilbage igen, da varmelegemerne var blevet fornyet. Jacob har limet magneterne i 
døren og sat nye gummilister på døren og nu virker det.  

Vandkvaliteten 

Inden der var taget stilling til Valhal har Michael og Bente deltaget til flere møder i forvaltningen, sammen 
med havnens folk og eksperter, der havde nogen bekymring omkring vandet. Under det sidste møde inden 
opstart, fortalte Henrik Rasmussen (borgmester), at hvis der opstod problemer med vandet måtte de ordne 
problemet, det vil sige at rense vandet. Vi som medlemmer har i perioden oplevet ulækkert, klamt, 
ildelugtende vand, især om sommeren og vi har som forening holdt møde og beskrevet problematikken 
over for forvaltningen flere gange.  

Vi bliver hørt og i juni mdr. var der et firma der rensede vandet, men meget hurtigt var problemet der igen. 
Det kostede 100.000 for få trekanten renset, derfor bliver der arbejdet på løsning i forvaltningen. 
Forvaltningen har mange ting at forholde sig til, da problemet er iltsvind i hele området, så ålegræsset på 
bunden bliver ikke iltet og der opstår gasser som stinker, det er ikke noget der er farligt, men klamt. 

Forvaltningen holder øje med vandkvaliteten og laver målinger hver måned hele året, som kan ses på deres 
hjemmeside, der er intet farligt, få kan klage over kløe i huden. Vi anbefaler at bade ud mod stranden hvor 
vandet ofte er fint.  

Forvaltningen holdt møde med et amerikansk firma den 19. januar, omkring en løsning på vandkvaliteten, 
vi forventer at høre fra Merete Kieme (forvaltningen), vi venter i spænding. Det har ikke været muligt at 
placere Valhal uden for havnen, da kommunen ikke har råderet der, men det har kystdirektoratet. 

Samarbejdspartnere  

Valhal huser p.t. 2 foreninger og fra forvaltningen er der åbenhed for flere. Jacob, Anja, og Bente fra 
bestyrelsen repræsenterer Havet i kvartals møder med Vi 39 vinterbadere. Vi er meget enige om de store 
linjer og har holdt fælles møder med forvaltningen. Vi føler os hørt og har fået syn for at der i forvaltningen 
arbejdes med vores forslag til ændringer, men ting tager tid i det kommunale system. Flere medlemmer 
ønsker at bade hver dag i en forening, dette ønske har vi diskuteret med Vi 39, men der er vi ikke kommet 
til enighed og derfor er emnet udsat på ubestemt tid.  

Nyt IT-system  

Vi har skiftet IT system til Klubmodul, da bestyrelsen ønskede nogen flere muligheder af vores ITsystemet 
omkring som f.eks. at lave events, sende mail/SMS ud og generel nemmere medlemshåndtering. Alle 
medlemmer er kommet ind i systemet og vores venteliste på 700 personer er blevet indlæst automatisk. Vi 
forventer at betaling af kontingent kommer til at gå meget nemmere til august. Vi fornemmer også at flere 
og flere medlemmer har glæde af Klubmodul APP, som bruges til tilmelding til arrangementer. 

Aktivitetsudvalg  

Vi har fået et aktivitetsudvalg som består af Margit, Jette, Dorthe, Lisbeth og Janni. Der har været flere 
festlige/lærerige indslag fra udvalget i perioden det første var foredrag Hop i havet med Susanne Søby en 
stor succes, der var stor spørgelyst fra salen.  
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Derefter har der været arrangementer med mad og drikkelse, ved overgang fra sommer til vintersæson 
også med succes. Vi havde julearrangement med gløgg, hvor Margit kom med en kasse som indeholdt lune 
æbleskiver. Jette og Dorthe serverede kaffe/gløgg, flere nye var til stede og fik hjælp til at komme på vores 
APP (Klubmodul). Det sidste event var at hoppe i havet fra stranden den 1. januar og fejre det nye år 
sammen og der var bobler til de 17 superseje, der var mødt op.  

Udvalget afholdte over et par dage kurser i hvordan man bruger hjertestarter og med underviser fra 
hjerteforeningen, hvor vi har fået meget positiv tilbagemelding fra deltagerne. Udvalget er i skrivende 
stund ved at lave ny årsplan, vi glæder os til alle deres gode ideer. Alle medlemmer er velkommen til at 
sende gode ideer til kontakt@badeforeninghavet.dk.  

Saunaudvalg  

Lige efter åbning af Valhal tilbød Jannie og Michael sig til at lave gus og det har været til stor glæde for de 
fleste medlemmer. Der blev indkøbt olier og kuffert til opbevaring af disse og derudover stod Michael for 
indkøb af diverse remedier til sauna brug. Hurtigt blev der efterspørgsel på disse saunaevent og Jacob 
oprettede udvalget sammen med Michael.  

I september blev der gennemført undervisning i gus og der blev uddannet 12 gusmestre. Gusmestrene har 
været til stor glæde for mange medlemmer. Der blev indkøbt skab til alle de nye remedier som bruges til 
gus. Vi vil gerne fortsætte med at undervise vores gusmestre til glæde for alle vores medlemmer. 

Strandparken A/S  

Der er forhandling mellem de Strandparken og kommunen om tydeligere skiltning af ordensreglementet, 
ved starten af broen og opsætning af cykelstativer.  

Livreddertårn  

Havet har råderet over tårnet til omklædning og vi står selv for vedligehold inden døre og Strandparken for 
det ydre. Vi har i perioden malet første gang af Peter og Sonja og anden gang af Lisbeth og Bente. Der i 
perioden indskrevet 2804 brugere i livreddertårnets kalender. 

Bestyrelsens ønsker for fremtiden 

At vi forbliver en forening hvor der er plads til den enkelte og vores forskelligheder, at vi passer på os selv, 
hinanden og vores dejlige badehus og minder hinanden kærligt på at vi har et regelsæt, så alle kan have det 
rart og føle sig trygge i hele huset. Bestyrelsen vil holde forvaltningen fast på igangværende sager og her 
især vandkvaliteten.  

På bestyrelsens vegne Bente Thorhauge 

Beretningen blev taget til efterretning. 
 

 

Ad 5 – Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Bestyrelsen fremlagde regnskabet, som var blevet gennemgået af revisor.  

Det blev fra salen bemærket, at foreningen måske ikke skal betale for rengøring, da kommunen ifølge 
Folkeoplysningsloven skal stille lokale til rådighed (inkl. rengøring). Måske dette er forklaringen på, at Havet 
ikke har modtaget en regning fra kommunen på rengøring. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

 

Ad 6 – Indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer af væsentlig karakter 

Bestyrelsen har udformet et sæt reviderede vedtægter, som de ønsker generalforsamlingens godkendelse 
af. De reviderede vedtægter var udsendt på forhånd og kan læses på Havets hjemmeside. 

Betalingsfristen for kontingent ændres til to uger. Der tages hensyn til ferie og sygdom o.lign. Det er med til 
at sikre hurtigere flow for indmeldelse af nye medlemmer. 

Ingen bemærkninger fra salen. 
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Det slettes, at udenbys medlemmer betaler 30 % mere i kontingent end Vallensbæk-borgere. Bestyrelsen 
ønsker, at alle medlemmer betaler det samme i kontingent, og der er ikke behov for en forøgelse af formuen 
i foreningen. 

Ingen bemærkninger fra salen. 

Bestyrelsen er kontingentfri, og bestyrelsen kan udvælge andre til at være kontingentfri. For sæsonen 
2023/24 påtænker bestyrelsen, at Aktivitetsudvalget skal være kontingentfri, men ikke Gusmesterudvalget 
da de får betalt videreuddannelse. 

Det blev bemærket fra salen, at der er mulighed for at give et skattefrit honorar til bestyrelsen. Ingen 
øvrige bemærkninger. 

At ventelisten nu er nævnt, og at bestyrelsen kan vælge at opkræve gebyr herfor. Bestyrelsen påtænker at 
opkræve 50 kr. for at komme på venteliste samt derpå årligt for at forblive på ventelisten. Det har vist sig, 
at mange på den nuværende gratis venteliste alligevel ikke er interesseret i at blive medlem, og bestyrelsen 
bruger uforholdsmæssigt meget tid på disse. 

Det var positiv tilkendegivelse til dette fra salen; der blev dog stillet spørgsmålstegn ved, om gebyret er 
tilstrækkelig højt. Ingen øvrige bemærkninger fra salen. 

Bestemmelser for æresmedlemsskab indføjes. 

Emnet afstedkom mange bemærkninger fra salen. Der var især debat om anciennitetskravet på 10 år 
samt hvem der kan indstille til og beslutte om et æresmedlemsskab. 

Følgende tekst blev formuleret og godkendt: 

Når et medlem 

- aktivt har været i udvalg udpeget af bestyrelsen, bestredet tillidsposter udpeget af bestyrelsen 
og/eller været bestyrelsesmedlem eller suppleant, og samlet opnået 10 års anciennitet  

eller 

- ydet en exceptionel indsats,  

kan der opnås æresmedlemsskab i foreningen. Bestyrelsen tildeler æresmedlemsskaber. Et 
æresmedlemsskab bevares for evig tid (dog undtaget ved medlemmets udmeldelse eller eksklusion). 
Æresmedlemsskab indebærer fri kontingent. 

Valg af to bestyrelsesmedlemmer vil fremadrettet ske i lige år. På den vis kommer der mere balance i antal 
mulige udskiftninger i det år, hvor en formand kan udgå 

Ingen bemærkninger fra salen. 

Afholdelse af generalforsamlingen flyttes fra februar til april, og forslag fra medlemmer skal indgives senest 
den 15. januar. Det giver bedre tid til at lave regnskab, budgetter, behandle forslag osv. Fremadrettet vil alt 
kunne blive klar til udsendelse af én gang frem for ad flere omgange. 

Der var bemærkninger fra salen om, at indgivelse af forslag skulle rykkes til et senere tidpunkt. 

Den endelige formulering lyder på, at der indkaldes til generalforsamling 60 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen; forslag skal være indsendt til bestyrelsen 30 dage før generalforsamlingen 

Det tydeliggøres, at dirigenten afgør tvivlsspørgsmål omkring generalforsamlingen. 

Ingen bemærkninger fra salen. 

Det er ikke længere muligt for ekskluderede medlemmer at kræve at få deres sag fremlagt for 
generalforsamlingen. At bringe personsager foran en generalforsamling vil aldrig udmønte sig i en 
sund dialog og vil ikke bringe noget godt af sig. 

Bestyrelsen fremførte på generalforsamlingen en ændret ordlyd af førnævnte klausul. Den nye ordlyd 
er indført i de nye vedtægter. Der var ingen bemærkninger fra salen på den ændret ordlyd. 

Bestyrelsen kan nu antage ekstern assistance for at drive foreningen. Det er ikke et mål, men blot en backup 
mulighed, hvis vi fx ikke kan finde nogen ny kasserer. 

Ingen bemærkninger fra salen. 

Der viste sig et stort flertal for de ændrede vedtæger, som dermed er gældende fra det øjeblik, de er 
besluttet. 
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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.  

Bestyrelsen vil gerne arbejde for en større platform. Bestyrelsen har også tidligere efterspurgt flere 
bænke hos kommunen, men vil spørge igen. 

 

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. 

Bestyrelsen mener ikke, det kan styres med gæstebetaling. I stedet vil der blive arbejdet på at lave 
åbent hus arrangementer. 

 

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. 

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- 

Der var ikke tilslutning til forslaget. 

 

Fra Michael 

Vores allesammens ”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.  



 

Side 6 af 7 

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. 

Bente Thorhauge (”Tulle”) blev tildelt æresmedlemskab med stor applaus! Stort tillykke til ”Tulle”. 

 

 

Ad 7 – Fremlæggelse af budget. 
Bestyrelsen fremlagde 2023 budgettet, som blev taget til efterretning. 

 

 

Ad 8 – Godkendelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet nedsættes til 400 kr. for ALLE medlemmer. Dette blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

 

 

Ad 9 – Valg til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter: 

Valg af formand, ulige år – Jacob Hansen stillede op som eneste kandidat og blev valgt med applaus! 

Valg af kasserer, lige år – ingen valg i år 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år – Louise Barkan-Staal og Anja Rosenbjerg stillede op og blev valgt 
med applaus! 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år – ingen valg i år. 

Valg af 2 suppleanter, hvert år – Ursula Torres og Jesper Hertz stillede op og blev valgt med applaus! 

Valg af 1 revisor, ulige år – Ruth Frederiksen stillede op og blev valgt med applaus! 

Valg af revisorsuppleant, hvert år – Lilli Bodilsen stillede op og blev valgt med applaus! 

 

 

Ad 10 – Eventuelt 

Punktet, hvor alt kan debatteres, men intet besluttes. 

- Når der er mange til gus og pladsen er trang, mangler der et sted at sætte fødderne på ”3. hylde” ved 
ovnen; bestyrelsen oplyste, at det påtænkes at nedsætte antal pladser til gus til 18, hvilket vil give 
mere plads på bænkene. 

- Der fremkom et ønske om aftenåbent i saunaen i sommerhalvåret. Kommunen har tidligere sagt nej, 
men bestyrelsen spørger igen.  

- Gusmestre har været på gusmester kursus. Der blev spurgt til, om de også har været på 
førstehjælpskursus. Det anbefales, da vi har oplevet medlemmer blive dårlige ifm. gus. 

- Der blev spurgt til vandkvaliteten; bestyrelsen oplyste, at kommunen gør en del for at følge 
vandkvaliteten og også gerne vil bidrage til en høj kvalitet. Men vi må også huske, at vi har med 
naturen at gøre. Faktisk ligger badeanstalten på det værst tænkelige sted i forhold til ”tangøer”. 

- Aktivitetsudvalget planægger en del aktiviteter og har til mål at lave et arrangement ca. 1 gang pr. 
måned. Husk forårsarragementet den 21. april. Det er tilgængeligt både på klubmodulet og Facebook. 
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Bente takkede for aftenen – og fordi hun blev æresmedlem! 

Generalforsamlingen er hermed slut. 

 

 

Hanna Thomsen, referent  

 

 

Dato:  Dato: 

 

 

 

  

Jacob Hansen, Formand  Steen Hansen, Dirigent 

 


