
Generalforsamling Charlottenlund Søbad 22. marts 2023 

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

 

Ad 2 Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab  

Beretning 

Endnu et år er gået på vores skønne Søbad i Charlottenlund.  

Vi havde en vellykket standerhejsning 31. maj med godt vejr og fin underholdning af 
studentersangerne. 

I samme måned var der også kontaktmøde med borgmester Michael Fenger, hvor vi bl.a. fik 
lovning om hastighedsbegrænsning på Strandvejen og eliminering af skråparkering overfor Jorden 
Rundt, hvilke er gode nyheder mht. trafiksikkerheden ved adgangen til Søbadet. 

Søbadet har fået en ny ekstern bogholder, som har hjulpet os med at forbedre vores 
forretningsgange og kontoplan. Det har gjort administrationen mere effektiv og har medført, at vi 
nu er ”up to date” med vores regnskab og bogholderi. 

Sommerfesten i august var en kæmpe succes.  Strålende vejr, stort fremmøde, god underholdning 
og et fyldt dansegulv til sen aften.  Vi gentager igen i år. 

Der har som altid været problemer med begroning og løse trin på vores badetrapper.  Sidstnævnte 
har også udgjort en sikkerhedsmæssig risiko, hvor pæleorm nu er mere almindelig, og medfører 
hurtigere nedbrud af trin mm.  Vi har derfor opsat en testtrappe i metal, som er mere robust, 
nemmere at vedligeholde og mere sikker, og får nu feedback fra vores medlemmer med henblik 
på at kunne tilbyde en trappe, der tilfredsstiller flest mulig. 

Søbadet har vist solidaritet med samfundets energispare-kampagner i efteråret og har som følge 
heraf valgt at lukke for saunaen på udvalgte tider i perioden november til januar for at spare 
energi.  Lukningen var uhensigtsmæssig for de medlemmer, der fortrinsvis besøgte Søbadet i 
dagtimerne. Trods dette har alle vist stor forståelse og opbakning omkring vores energisparetiltag. 

Det meget varme saunagulv har i lang tid voldt mange gener. Da saunaen i efteråret alligevel var 
delvist nedlukket, benyttede vi lejligheden til at få renoveret gulvet og få indstøbt køleslanger for 



at sænke gulvtemperaturen.  Saunagulvet har nu en behagelig temperatur til glæde for alle 
saunagæster.  

Teknikken har drillet fælt i løbet af efteråret.  Vi har haft problemer med temperaturstyringen i 
saunaen, medlemssystemet og adgangskontrollen.  Sidstnævnte bevirkede at indgangsportalen i 
to tilfælde gik i ”baglås”, så der var situationer, hvor enkelte af vores morgenfriske medlemmer 
måtte hoppe i vandet for at aktivere nødåbningen. Årsagen lå i softwarefejl i vores systemer, som 
nu er blevet fundet og løst. 

Vi har i starten af i år fået foretaget en teknisk gennemgang af hele Søbadet af firmaet NIRAS for at 
undersøge anlæggets aktuelle stand og forventet restlevetid for de forskellige dele af anlægget.  
Tanken er at målrette vores forebyggende og aktuelle vedligeholdelsesaktiviteter mod de områder 
der trænger mest. 

Der har i årets første måneder været problemer med bortkomne genstande i dameomklædningen. 
Heldigvis har der i flere tilfælde været tale om uheld, hvor tøj/støvler mv er returneret til den rette 
ejer. 

Vi deltog som gæster i Danmarks Naturfrednings Forenings høring på Gentofte Rådhus om 
vandkvaliteten I Øresund som følge af etablering af Lynetteholmen.  Tilbagemeldingen fra 
fageksperterne var noget bekymrende. Bestyrelsen i Søbadet følger debatten nøje, idet der er tale 
om vores allesammens badevand. 

På generalforsamlingen sidste år kom der forslag om gratis adgang for Ukraine flygtninge.  Vi har i 
sæsonen åbnet op for dette og samtidig informeret kommunen om tiltaget, og et par flygtninge 
har taget imod tilbuddet. 

På generalforsamlingen blev bestyrelsen ligeledes opfordret til at komme med et oplæg til en ny 
sauna.  Dette punkt indgår i behandlingen af fremsatte forslag i år. 

Medlems status 2022/2023 

Vi er nu 4.243 medlemmer i Søbadet og en venteliste på 4.303 personer. Ventelistemedlemmerne 
har mulighed for at købe gæstebilletter. Dette er blevet flittigt anvendt i 2022/2023 og der er solgt 
3700 gæstebilletter.  

Bestyrelsen er glad for at kunne tilbyde gæstebilletter til vores venteliste medlemmer, idet man 
derved trods en lang venteliste har mulighed for at benytte vores pragtfulde faciliteter inden det 
endelige medlemskab. 

Vi oplever et stort pres på både sauna og omklædning, specielt i peak-hours, og bestyrelsen 
ønsker at fastholde nuværende medlemsantal og optager for 2023 ca. 200 nye medlemmer der 
svarer til afgang i 2022/23. 

Medlemmer der fylder 85 år i 2023, bliver gratister og således kontingentfrie som ca. 80 
medlemmer over 85 år. 



Drift og personale  

Peter Bøckel er vores ledende bademester og styrer med kyndig hånd Søbadet gennem sommer 
og vinter og gør alt for at bevare den gode stemning, så vi alle får en god badeoplevelse.  

Vores løbende vedligehold varetages nu via en mere fleksibel tilknytning af håndværkere og 
specialister. Denne løsning har vist at være god og også billigere for Søbadet. 

Vinterbademester Kirsten Paulsen har været ansat på Søbadet i mange år og fortsætter sit fine 
virke, i tæt samarbejde med Peter Bøckel.  
 

Regnskab 2022  

Driften af Søbadet er i 2022 i stort omfang forløbet som forventet i budgettet, dog er enkelte 
projekter (f.eks. sandfjerning) ikke igangsat i 2022, hvorfor resultat før skat udgør et overskud på 
533.851 kr. mod budget på 191.000kr. 
 
Resultatet er dog påvirket negativt af urealiserede kurstab på foreningens beholdning af 
værdipapirer, hvorfor årets resultat ender med et underskud på 173.192 kr.  "Kurstabet" er på ca. 
9% og svarer til de kurstab, der pt. ses hos en række pensionskasser. 
Egenkapitalen udgør 7.138.393 kr. 
Bestyrelsen finder – efter omstændighederne - årets resultat for tilfredsstillende. 
 
Revisor giver regnskabet en såkaldt "blank påtegning" og roste, at fuldmagtsforhold og 
funktionsadskillelse er på plads. 
Revisors samarbejde med ny bogholder har været godt og tilfredsstillende. 
 

Søbadets bestyrelse  

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af fem medlemmer og to suppleanter. Den konstituerede 
sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og 
udvalgsformænd. Til forskel fra de ansatte arbejder alle bestyrelsesmedlemmer ulønnet. 
Bestyrelsen udgøres af Bent Jørgensen, Ole Bjarrum, Lise Bak, Peter Schnettler Kristensen, Karen 
Sophie Lerhard, Peter Kragh- Halling og Lotte Mærsk. De to sidstnævnte som arbejdende 
suppleanter.  
 

Vi har i 2022/2023 afholdt 5 bestyrelsesmøder, men der er ofte dialog om akutte problemstillinger 
mellem bestyrelsesmøderne.  Bestyrelsen har opdelt sig i et udvalg, der varetager teknik og 
vedligeholdelse, et udvalg der dækker kommunikation og internet samt et udvalg der varetager 
økonomien.  Der har i udvalgene været afholdt mange separate møder. 

 



 

Ad 3. Behandling af budget, herunder medlemskontingenter og entré for budgetåret.  

Regnskab og budget fremsendes separat og gennemgås af kasserer Ole Bjarrum. Bestyrelsen 
foreslår uændrede kontingenter, som er:  

Voksne sommer 1.maj – 30. september   400 kr. 

Voksne helår-deltid 1.maj – 30. september   700 kr. 

 Voksne helår 1.maj – 30. april   800 kr. 

Ventelistegebyr    150 kr. 

Gæstebilletter     50 kr. 

Voksne sommer sæsonkort 1. juni – 31. august  250 kr. 

Børn sommer sæsonkort 1. juni – 31. august  200 kr. 

Børn sommer sæsonkort der er på venteliste  100 kr. 

Entré voksne sommersæson     50 kr. 

Entré børn sommersæson      25 kr. 

 

Ad 4. Behandling af fremsatte forslag  

1. Herrebadet - som forsøg - i sommeren 2023 (juni til august) åbnes for alle køn i perioden 
fra kl. 9 - 19. Brug af badetøj er valgfri. Carsten Simonsen 
 

2. Metaltrappen som er prøveopsat, er skæmmende for badeklubbens arkitektur og 
formsprog.  Marie Louise Berner 
 

3. Montering af en lampe der muliggør aflæsning af uret i saunaen også efter mørkets 
frembrud, alternativ montering af nyt ur med lysende tal og visere. Jacob Holm 
 

4. Udvide tidsrummet for børn på hverdage (efter skole) udvidet tidsrum i weekenderne 
f.eks. 10.00-12.00 og 14.00-16.00. Marianne Vindum Kolenda 
 

5. Ny sauna.  Forslag på baggrund af opfordring på generalforsamlingen sidste år. Bestyrelsen 
 

 



 
6. Hundeejere skal vide, at de ikke skal tage deres hunde med, hvis de står og gør. Det kan 

ødelægge en ellers dejlig dag. Frank Bierlich 
Mænd med barnevogne, maden og bleskiftning hører ikke hjemme på Herrebadet og skal 
blive på fællesbadets børneafdeling. Frank Bierlich 
Og til sidst det allervigtigste, nemlig havet, vandet, som er vor vigtigste råvare. Derfor 
opfordrer jeg bestyrelsen til at tage kontakt med andre vinterbadeklubber langs med 
Sundet, da badevandet mange dage er som at svømme i en lokumstønde. Arbejde på at få 
stoppet de mange udbygninger, etableringer af havne og lign., der forplumrer og forurener 
vores vand, og som elendige politikere stadig fremturer med. Frank Bierlich 

 

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Ole Bjarrum, kasserer, er på valg  
 
Peter Schnettler Kristensen er på valg 

Peter Kragh Halling, suppleant på valg 

Alle medlemmer i bestyrelsen der er på valg stiller til sig rådighed for genvalg.  

Bestyrelsen indstiller, at:  

Ole Bjarrum, kasserer, genvælges til bestyrelsen  
 
Peter Schnettler Kristensen, bestyrelsesmedlem, genvælges til bestyrelsen 

Peter Kragh Halling, suppleant, genvælges til bestyrelsen som suppleant 
 
Bent Jørgensen, formand, er ikke på valg og genopstiller til bestyrelsen 

Lise Bak, næstformand, er ikke på valg og genopstiller til bestyrelsen 

Karen Sophie Lerhard, bestyrelsesmedlem, er ikke på valg og genopstiller til bestyrelsen 

Lotte Mærsk, suppleant, er ikke på valg og genopstiller til bestyrelsen 

 

 

 



 

 

Ad 7. Valg af revisor  

Mona Blønd, Partner og statsautoriseret revisor fra Ernst & Young er på valg. Bestyrelsen indstiller, 
at hun genvælges som foreningens revisor.  
 

Ad 8. Evt.  

Kalender for 2022 

Måneskinsbadning:   Tilgår separat 

Standerhejsning:   31. maj 2023 
Velkomst til nye medlemmer: Tilgår separat 

 Rettidig indbetaling af kontingent:  1. maj 2023 

Åbning for offentligheden:  1. juni 2023 

Sommerfest til august:   Tilgår separat 

 

Bent Jørgensen 
Formand, Charlottenlund Søbad  


