Referat af generalforsamling den 12 november 2022
1. Valg af dirigent.
Bente Christiansen blev foreslået og valgt.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.
2016 er året, hvor Præstø Vinterbadeklub startede som forening. Ca. 20 medlemmer.
Nu er vi 157.
I 2021/22 har året stadig været præget af færre aktiviteter pga. corona, til gengæld har saunaen været
mere åben. På trods af saunaens trange forhold opleves en god stemning og hensynstagen til hinanden, når
der er trængsel. Afslutning på vinterbadesæsonen på Mocca med fællesspisning - arrangeret af medlemmer
- var vellykket, og der satses på, det bliver en tradition .
Fremtiden på havnen er spændende, men vi afventer begivenhedernes gang på tredje år. Foreløbig er der
afsat 5 mill. til byggemodning , som skal i gang i foråret 2023.
To bestyrelsesmedlemmer er på valg (Ruth og Hanne), og begge ønsker at udtræde af bestyrelsen. Der
takkes for deres arbejde.

4. Regnskabsaflæggelse og budget for 2023.
Elprisen er den samme som tidligere indtil januar 2023, hvor den stiger til ca. 6kr pr kWt , hvilket er årsag
til en foreslået kontingentforhøjelse.
Forespørgsler til en ikke etableret trappe, når vi på et tidspunkt skal have ny plads til saunaen.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Fastsættelse af årets kontingent .
Bestyrelsens forslag på 750kr blev vedtaget. 100kr hvis man ikke ønsker at gøre rent i
saunaen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Dorthe Krogsgård, Susanne Galle og Peter Frank blev foreslået og valgt.
Ruth Hededal, Hanne Willemoes og Ann Helen Stagebye udtræder af bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Brith Andersen (genvalgt)og Lene Palludan blev valgt.

9.Valg af bilagskontrollanter
Grethe Bruun og Lars Østergård blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Lidt snak om de store både ved vores trapper. Egne olier på saunaovnen er ikke ikke tilladt. Der ønskes
oplysning om badevandstemperatur . Forslag om læhegn ved trappen. Henstilling til medlemmerne om ikke
at parkere ved saunaen om søndagen, da der er en del aktivitet med jollesejllads.

Hilsen Hanne

