
REFERAT 

Den 22. marts 2022 kl. 19.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Charlottenlund Søbad. 

Generalforsamlingen blev afholdt på Gentofte Rådhus. 

Tilstede fra bestyrelsen var formand Lene Andersen, næstformand Bent Jørgensen, kasserer Ole Bjarrum, Lise 

Bak, Peter Schnettler Kristensen samt suppleanterne Peter Kragh Halling og Karen Sophie Lerhard.  

Yderligere tilstede var ledende bademester Peter Bøckel. 

Der var tilmeldt 270 medlemmer. 

Der forelå følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:  

1.                         Valg af dirigent og referent  
2.                         Eksklusion  
3.                         Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab  
4.                         Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for 2022  
5.                         Behandling af fremsatte forslag  
6.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
7.                         Valg af revisor 
8.                         Eventuelt  
 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Advokat Ole Borch blev valgt til dirigent, og Annette Bergholdt blev valgt som referent. 

Dirigenten fik ordet og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved e-mail af 3. 

marts 2021, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.  

 

Dirigenten bemærkede, at dagsordens punkt 2 omhandlede et for Søbadet usædvanligt punkt med en besluttet 

eksklusion af John Helmer i henhold til Søbadets vedtægter havde mulighed for at få afprøvet på 

generalforsamlingen. Dirigenten havde besluttet at flytte dette punkt frem, for at det kunne afklares inden 

de øvrige punkter.  

Ad 2.  Eksklusion 

Dirigenten gav ordet til næstformanden for en motivation af eksklusionen. 

Næstformanden indledte med at konstatere, at denne sag var trist. Den første af sin art i Søbadets historie 

således som bestyrelsen kunne erindre. Han redegjorde for de hændelser og den korrespondance, der er 

foregået med John Helmer over en periode. Med udgangspunkt i en række efter bestyrelsens vurdering grove 

adfærdsmæssige overtrædelser samt brud på Søbadets værdier følte bestyrelsen sig nødsaget til at gennemføre 

sanktioner i form af først en advarsel herefter en karantæne til sidst eksklusion i henhold til vedtægternes 

paragraf 7.  

Herefter fremførte John Helmer sine synspunkter. 

Efter at næstformanden og John Helmer hver havde haft mulighed for at kommentere på de afgivne indlæg 

åbnede dirigenten for spørgsmål og kommentarer.  
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Eksklusionen blev bragt til skriftlig afstemning. Stemmeoptællingen blev overværet af dirigenten og John 

Helmers bisidder. Afstemning endte med resultatet 156 for og 36 imod. Eksklusionen opretholdes.  

Ad. 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning og regnskab 

Formanden supplerede mundtligt den beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Formanden 

oplyste endvidere, at hun af arbejdsmæssige grunde ikke ønskede at genopstille. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev taget til efterretning. 

 

Ad. 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingenter for 2022 

Kasseren gennemgik årsregnskabet for 2021, som var udleveret sammen med indkaldelsen. Regnskabet er 

revideret af statsaut. revisor Mona Blønd fra Ernst & Young og uden anmærkninger. 

Gennemgangen var suppleret med en række plancher, som er tilgængelige på hjemmesiden. 

Kasseren påpegede, at såvel 2020 som 2021 har været usædvanlige år. I 2020 var anlægget lukket for 

offentligheden, dvs. ingen billet- og sæsonkort indtægter og med et deraf følgende underskud på driften 

eksklusive finansindtægter. Da 2021 igen åbnede for offentligheden fik vi gode indtægter, men forholdene var 

stadig tynget af Corona, hvilket medførte langt færre udgifter til reparation og vedligeholdelse end planlagt. 

Egenkapitalen var ved udgangen af 2021 på kr. 7,3 mio, hvilket beløb hovedsageligt er placeret i to af Danske 

Banks investeringsforeninger. Kasseren forklarede, at Søbadet ikke kan forsikre sig mod alle risici, f.eks. en 

ødelæggende isskruvning, hvorfor det er klogt at holde en vis egenkapital. 

Budgettet for 2022 er baseret på et normalt år à la 2019-niveau. Der budgetteres ikke med finansindtægter, da 

en evt. kursregulering kan gå begge veje. 

Driftsudgifterne, der overvejende består af udgifter til projekter og vedligeholdelse, udviser en stigning i 

budgettet for 2022. En af forklaringerne herpå er rent regnskabsteknisk, idet vedligeholdelsesudgiften 

fremadrettet er en variabel “handyman-ordning” frem for en fastansat vedligeholdelsesmester. 

Administrationsomkostninger er tilsvarende reduceret. 

Generalforsamlingen godkendte såvel regnskabet for 2021 som budgettet for 2022. Endvidere godkendtes 

bestyrelsens indstilling om uændrede priser på billetter, kontingenter m.v. 

Ad 5. Behandling af forslag 

a) Stille Søbadet til rådighed 2 gange årligt for Mødrehjælpen og Dansk Veteranbil Klub 

Motivering: fx en onsdag aften kvit og frit til rådighed med stor glæde for andre 

Bestyrelsen, v/Formanden motiverede hvorfor bestyrelsen indstiller at sige nej. 

Af princip siges der nej til alle udefra kommende arrangementer, således at medlemmer kan opholde sig 

ugenert på Søbadet. Der kan dog være enkelte undtagelser i forbindelse med henvendelser fra Gentofte 

kommune. Forslaget nedstemt ved håndsoprækning. 

 

b) Saunagus 

Motivering: fx en gang om måneden  

Bestyrelsen, v/Formanden motiverede hvorfor bestyrelsen indstiller at sige nej. 
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Forslaget nedstemt ved håndsoprækning. 

 

c) Stilleperioder i saunaen 

Motivering: det skal være på tidspunkter, hvor der ikke så mange i saunaen, som bestyrelsen kan 

fastsætte tidsrummet. 

Bestyrelsen, v/Formanden motiverede hvorfor bestyrelsen indstiller at sige nej. Formanden oplyste, at 

forslaget blev nedstemt på sidste års generalforsamling. Formanden opfordrede til at man kan komme 

på tidspunkter, hvor der sædvanligvis ikke er overfyldt. 

Forslaget nedstemt ved håndsoprækning 

 

d) Renovering af bade- og toiletfaciliteterne og ny trappe i herreafdelingen 

Forslagsstiller var ej til stede og forslaget blev ikke fremmet. 

 

e) Sauna nr. 2 og Bademesterhuset er bemandet, når Søbadet er åbent 

Motivation til sauna nr. 2: Man bygger én sauna mere, så der kan differentieres i to målgrupper. 

Motivation til bemanding: Vil være hyggeligt med kaffe og gerne åbent i kiosken. 

Dirigenten noterede sig et lille flertal ved håndsoprækning.  Bestyrelsen vil arbejde videre med et oplæg. 

 

f) Medlemsfest nr. 2 i foråret - f.eks. i maj måned 

Forslagsstiller var ej til stede og forslaget blev ikke fremmet. 

 

g) Et dampbad/finbad 

Forslagsstiller var ej til stede og forslaget blev ikke fremmet. 

Ad.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Næstformanden orienterede om, at Lene Andersen ikke ønskede genopstilling. Det var derfor bestyrelsens 

indstilling, at nuværende suppleant Karen Sophie Lerhard indtræder som bestyrelsesmedlem og at der vælges en 

ny suppleant. Der var modtaget i alt 11 henvendelser om den ledige plads som suppleant til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har på den baggrund indstillet Lotte Mærsk til posten. Lotte Mærsk, hvis baggrund er skatterevisor. 

Følgende var ikke på valg til bestyrelsen: Ole Bjarrum, Peter Schnettler Kristensen samt Peter Kragh Halling 

som nuværende suppleant. 

Følgende var på valg og genopstillede: Lise Bak, Karen Sophie Lerhard samt Bent Jørgensen. 

Dirigenten spurgte, om der var andre, som ønskede at opstille til bestyrelsen. Det var ikke tilfældet. Dirigenten 

konstaterede herefter, at bestyrelsen/suppleanten blev genvalgt/valgt som anført. 

Ad.7. Valg af revisor 

Mona Blønd, Partner og Statsautoriseret Revisor fra Ernst & Young var på valg - og blev genvalgt. 

Ad.8. Eventuelt 

Bent Jørgensen takkede Lene Andersen for et rigtig godt formandskab – og indstillede hende til æresmedlem. 

Det blev vedtaget med akklamation. 

Anne Rosentoft spurgte til, hvad bestyrelsen agter at foretage sig for at sikre, at klubbens værdier bliver 

overholdt - bl.a., at der ikke må fotograferes på anlægget?  
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Bent Jørgensen svarede, at det er bestyrelsens opfattelse, at klubbens værdier overordnet bliver efterlevet. Det 

kan dog være svært på en sommerdag med rigtig mange gæster. Bestyrelsen vil følge op på emnet. 

Philip Skafte Holm spurgte til, om bestyrelsen ville gøre sig overvejelser med hensyn til, om Ukrainske flygtninge 

skal kunne få adgang til anlægget. 

 

Kl. 21 konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt og gav ordet tilbage til formanden. Formanden 

opfordrede forsamlingen til at benytte den anrettede buffet - dog efter en overraskelse i form af et musikalsk 

indslag af en kvartet fra Studentersangforeningen 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke alle for god ro og orden for gode dialoger for 

opbakning og beslutninger.  

 

Som dirigent:  

Ole Borch 

Som referent:  

Annette Bergholdt 

 


