
Referaf af den årlige generalforsamling iCharlottenlund Sybad

Tirsdag din 21. marls 2017 kl. 19.30, G~ntoft~e Rådhus

Da~~~rden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Afl~ggelse af beretning og godkendelse a~~ regnskab.

3. Behandling af fremsatte forslag.

4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskon~ingen~ter og entre for budgetåret.

5. Valg a~ bestyrelsesmedlemmer og suppleanfier.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

Ad ~o llal~ af diei~~~t og referent

Bestyrelsesformand Birgitte Possing bid velkommen.

Advokat Lars Lindencrone Petersen blev valgt ti! dirigent og Kasper Svendsen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige ind!<aldt.

Ad 20 Aflaeg~else af ~~r~~~ing o~ ~odke~deise ~~ ~~ ~isl~ab

Formanden afilagde beretning. Beredningen forefindes på foreningens hjemmeside, hvor den ligger i sin

'ulde I~ngde, og hvorfil der derfor henvises.

Formandens beretning blev godkendt.

Kasserer Ole Bjarrum præsenterede regnskabet for Charloitenlund Sybad 2016.

Ole Bjarrum indledte med at bemaerl<e, af regnskabet for Charlot~enfund Søbad er pletrrit. Der er

I<ons~areret et overskud på 223.904 {<r., som hidr~rer fra såvel driften som ~inansindtægfer. Der er skel en

nedskrivning af v~rdien af foreningens beholdning af jubilæumsbøger. Det betyder, at restoplaget er

nedskrevet med 167.000 kr.

Årets overskud tillægges egenkapitalen på 5.504.207 kr.

Det er bestyrelsens holdning, a~ egenkapitalen skal være stor nok til, af foreningen selv kan klare mindre
skader på anlægget. Samtidig sltal egenkapitalen, i tilfælde af sØbade~~s undergang, vimre stor nol< fil, at
foreningen kan indlede en trov~rdig dialog med Gentofte Kommune om genop~øreis~. En g~nopf~relse



anslås til at Koste i størrelsesordenen 20-30 mio. kr. Ole Bjarrum gav here'Fter be~nØr!<ninger til åres el og
vandforbrug. Elforbruget er s~te~et sidste år, hvilket er ~n naturlig kons~k~ens ai, at saunaens åbningstid er
forlænget. Vandforbruget er relativ' stabilt og ligger på niveau med tidligere års forbrug.

Afslutningsvis bemærkede Ole Bjarrum, at regnskabet har fåe'c en anmærkningsfri påregning af
revisions~irmaei~ Ernst &Young f~/S, Osvald Helmuths Vej ~, 2000 Frederiksberg.

SpØrgsmål og kort~mentarer fra medlemm~rr~~ ti! beretningen og årsregnsl~abe~

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Herefter konstaterede dirigenten, at beredningen var godkendt og årsregnskabet vedtager.

1~~9e ~o ~~~~ndlirrg af fremsa~~e forsl~~

~o~. F~~,r~E~ ~ierli~~~ ~~Q~~la~ ~¢~ s~ill~~eri~der t s~aac~~eo~

Forslagsstilleren var ikke til siede.

Formanden komment~r~de forslaget og konstaterede, at det tidligere har været oppe på
generalforsamlingen. Der er opsat e~ sl~il~, der opfordrer fil dæØ~efi sarnfiale. Stilleperioder er vanskelige at
håndhave og samtidig svære ~t sanktionere.

Forslagel blev forkastet.

3020 ~j~rn~ ~e~~rsber~s f~rsl~~ ~orn~~r~f~~~~~ u ~~~~~~~~ ~~ ~fu~~u~å. ~~~P ~~~c~ &~e~~ ~;a~~~u ~~~ ra~~~ tii s~p~~r~k~er

Forslagsstilleren var i!z{<e til stede.

Formanden kommenterede forslagst og bemærkede, at sommeråbning af saunaen tiliræl<!<er uønskede
personer, der kan sejle og svømme til anlaegge~. Det ville kræve en vagt at holde dolk væk fra anlægget i
sommerperioden. Hertil kommer de udgifter fil el, en sommer åbning vil medføre.

Forslaget blev forkastel:.

Formanden kommeni:erede forslaget og bem~rl<ede, at adgang for børn hele dagen i perioden maj til
september vil skabe flor meget uro til ærgrelse for medlemmerne.

Forslaget blev ~forkastef.

Ado4. ~ehandlin~ af budet 2017, herunder fastsaettelse af medlemskontingenter o~ entre for budgetåret

Kassereren motiverede forslag til åud~ettec mv. Kasseren indspillede, a~ l~ontingent og entreindtægter mv.
skal være uaendret for 2017. En del af din I~bende vedligeholdelse i 2017 indebærer udskiftning a~ del a~
damebadefis daek, og der skal igen fjerngys sand omkring anlæggef. ~-leriil Kommer almindelig, mindre,
løbende vedligeholdelse. Der er i budgettet plads til u~orudset~ udgifter på 240.000 kr. i 2017.

Der budgetteres ikke med finansind~ægfier på grund af deb nuværende meget lave ren~e~iveau.

SpØrgsmål og kommen~a~~r~ra medlemmerne ti! beredningen og årsregnslcab~f



Et medlem spurgte, hvor stort et restoplag der er filbage a~ jubil~umsbogen. Kasseren bemærkede, at

restoplaget p.t. er 512 stk. og at restoplaget i 2016 blev nedskrevet med 167.000 kr.

Forslag til budget for 2017, herunder forslag fil medlemskontingenter ogentre blev herefter vedtaget.

Bemærkninger i forbindelse med Birgitte Possings afgØng som formand og Karsen Ravns afgang som

rrledlem af bestyrelsen

Næsifiormand Lene Andersen takkede Birgitte Possing for igennem 6 år a~ have udvist et stort engagement

og dygtighed som formand. Med sin imødekommenhed, hensynsfiuldhed og sans for bæredygtighed og

æstetik har Birgitte Posing gået foran og på fineste vis repræsenteret Charlottenlund Søbads værdier.

Kasserer Ole Bjarrum talc{~ede Karsten Ravn foren utrættelig indsats i bestyrelsen for at sikre søbadets

bygningsmæssige kvalitet og æstetik. E<arsten Ravn har sagligt og pragmatisk forsvaret nødvendigheden a~

kvalitet i vedligeholdelsen.

Næstformanden indstillede til, afi Birgitte Posing og Karsten Ravn bliver optaget som æresmedlemmer a'f

Charlottenlund Søbad. Det blev vedtaget.

Næstformanden henstillede til, at kernen af "gamle" medlemmer, der benytter søbadet dagligt, byder den

nye åestyrelse og nye medlemmer vel!<ommen. Hun opfordrede til, at alle medlemmer modtager hinanden

med åbenhed, rummelighed og venlighed.

Ad.~e Valk af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Susanne Lassen og Peter Schnettler Kristensen er indstiller af bestyrelsen.

Ole Bjarrum, f<asserer, er på valg og er villig til genvalg.

Birgitte Possing, nuværende formand for bestyrelsen, genopstiller ikke.

Karsten Ravn, nuvomrende bestyrelsesmedlem, genopstiller ikke.

~esfiyrelsen indstiller, at:

Susanne Lassen og Peter Schnettler Kristensen vælges som bestyrelsesmedlem/suppleant. Susanne Lassen

og Peter Schnettler i<ris~tensen præsenterede sig selv.

Ole Bjarrum, genvaelges

Forslaget blev vedtaget.

~~10~. V~Ig af revisor

Revisor Mona Blønd fra EY er ikke på valg.

d~d.~e Eventuelt

Henning Rasmussen ønskede, at der afholdes en medlemsaften/fest i løbet af sommeren, f.eks. i august

måned, så nye og gamle medlemmer kan mødes og hilse på hinanden.



(Ulichael Hart-Hansen fa!<kede med en lyris!< tale ~irgiite og Karsten for dyres store indsats.

Dirigenten hakkede for god ro og orden.
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