
18. Generalforsamling

Velkommen til

onsdag d. 20. oktober 2021

Mariehøj Kulturcenter
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Øresundt året rundt

Havet omkring Danmark, du moderlige hav,

stridt som vore viljer og stolt som vore sejre,

- brynjeklædte lejre, som larmer under strand. -

Hæder skal vi høste vort land!

Vi vandrer din vej, vi lyder din lov,

vi pløjer dine enge med kølens ranke plov.

Du vugger os i verden, så vide som vi vil. -

Dig elsker vi, o hav, og dig vi hører til!

L.C. Nielsen

Havet omkring Danmark, vort moderlige hav,

gråt som vore vilkår og grønt som vore løfter,

- skumbesatte kløfter, som kløver ø fra ø, -

dådfuldt har du lært os at dø!

Vi vandrer din vej, vi lyder din lov,

vi pløjer dine enge med kølens ranke plov.

Du vugger os i verden, så vide som vi vil. -

Dig elsker vi, o hav, og dig vi hører til!



Dagsorden

Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023

Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 2022 foreslår 

bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra kr. 550.-) til kr. 750,- samt at

indskuddet (for nye medlemmer) hæves fra kr. 200.- til kr. 1000.-

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:

- Knud Riedel som formand for 2 år 

- Cecilia Klose og Peter Hinstrup for 2 år

- Helge Rosenberg nyvalg for 1 år 

- Som suppleant foreslår bestyrelsen nyvalg af Lisbeth Terpager for 1 år 

- På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.

6.  Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ekstraordinært indskud, overførsel af egenkapital til

badehusfond og bemyndigelse til låneoptagning m.v. i forbindelse med bygning af nyt

badehus vedhæftes som separat fil.

7. Eventuelt.



Dagsorden

Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023

Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 2022 foreslår 

bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra kr. 550.-) til kr. 750,- samt at

indskuddet (for nye medlemmer) hæves fra kr. 200.- til kr. 1000.-

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:

- Knud Riedel som formand for 2 år 

- Cecilia Klose og Peter Hinstrup for 2 år

- Helge Rosenberg nyvalg for 1 år 

- Som suppleant foreslår bestyrelsen nyvalg af Lisbeth Terpager for 1 år 

- På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.

6.  Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ekstraordinært indskud, overførsel af egenkapital til

badehusfond og bemyndigelse til låneoptagning m.v. i forbindelse med bygning af nyt

badehus vedhæftes som separat fil.

7. Eventuelt.



Dagsorden

Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023

Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 2022 foreslår 

bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra kr. 550.-) til kr. 750,- samt at

indskuddet (for nye medlemmer) hæves fra kr. 200.- til kr. 1000.-

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:

- Knud Riedel som formand for 2 år 

- Cecilia Klose og Peter Hinstrup for 2 år

- Helge Rosenberg nyvalg for 1 år 

- Som suppleant foreslår bestyrelsen nyvalg af Lisbeth Terpager for 1 år 

- På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.

6.  Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ekstraordinært indskud, overførsel af egenkapital til

badehusfond og bemyndigelse til låneoptagning m.v. i forbindelse med bygning af nyt

badehus vedhæftes som separat fil.

7. Eventuelt.

Høvding Knud



Øresundt året rundt

Fra sagafortællingen om kampen 
mod Corona:

Men hvis en ukendt fjende har
en stor, usynlig hær.
Og viking så, at fjenden var
immun for ild og sværd.
Da med ét han kan forstå,
han kæmper nu i blinde.
Asgård straks forsegles må,
hvis kampen vi vil vinde.
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Standerhejsning 2020 
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I kan læse om tidligere 

generalforsamlinger på 

hjemmesiden under ”NYHEDER”
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…den 10. februar 2021 var vandtemperaturen -1.0 C,

den hidtil laveste målte temperatur
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Standerstrygning 2021
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Øresundt året rundt

”Medlemmerne af Skodsborg Vikingelaug yder en enestående indsats for et aktivt fællesskab,

der udstråler livsglæde og sammenhold. En særlig indsats i og for lokalområdet som i hele

processen for et nyt badehus har min fulde opbakning, og jeg kan kun give projektet mine

bedste anbefalinger.”

Borgmester Jens Ive (V)

”Skodsborg Vikingelaug har arbejdet seriøst og målrettet på at få etableret et nyt badehus -

medlemmernes dedikation og livsglæde for det fællesskab, der er skabt, er enestående og

vidner om en forening, hvis virke jeg kun kan give min største respekt og anbefaling til.”

Første Viceborgmester Erik Mollerup (V)

”Et nyt badehus er et rigtig godt initiativ, som vil være til gavn for de mange vinterbadere og 

det levende fællesskab i Skodsborg. Vi anbefaler projektet varmt.”

Anden Viceborgmester Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Spidskandidat Ann Sofie Orth (K)

“Jeg støtter fuld ud op om et nyt badehus for Skodsborg Vikingelaug. De nye faciliteter vil i 

langt højere grad end i dag være et mødested, der skaber rammen om og udvikler 

fællesskaber og understøtter en aktiv fritid.”

Formand for Kultur og Fritidsudvalget Kristine Thrane (A)
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Liste- og 

Skatmester

Jan







Dagsorden

Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023

Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 2022 foreslår 

bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra kr. 550.-) til kr. 750,- samt at

indskuddet (for nye medlemmer) hæves fra kr. 200.- til kr. 1000.-

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:

- Knud Riedel som formand for 2 år 

- Cecilia Klose og Peter Hinstrup for 2 år

- Helge Rosenberg nyvalg for 1 år 

- Som suppleant foreslår bestyrelsen nyvalg af Lisbeth Terpager for 1 år 

- På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.

6.  Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ekstraordinært indskud, overførsel af egenkapital til

badehusfond og bemyndigelse til låneoptagning m.v. i forbindelse med bygning af nyt

badehus vedhæftes som separat fil.

7. Eventuelt.

Jan





Dagsorden

Øresundt året rundt

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse

3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab til godkendelse

4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023

Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 2022 foreslår 

bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra kr. 550.-) til kr. 750,- samt at

indskuddet (for nye medlemmer) hæves fra kr. 200.- til kr. 1000.-

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:

- Knud Riedel som formand for 2 år 

- Cecilia Klose og Peter Hinstrup for 2 år

- Helge Rosenberg nyvalg for 1 år 

- Som suppleant foreslår bestyrelsen nyvalg af Lisbeth Terpager for 1 år 

- På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 

Alle er villige til genvalg.

6.  Behandling af evt. indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ekstraordinært indskud, overførsel af egenkapital til

badehusfond og bemyndigelse til låneoptagning m.v. i forbindelse med bygning af nyt

badehus vedhæftes som separat fil.

7. Eventuelt.

Cecilia Peter Helge Lisbeth Anne Grete
Knud

“Mit navn er Lisbeth Terpager. Jeg blev vikingedøbt i 2019. Jeg 

bor i Skodsborgparken sammen med min mand. Vi har to sønner 

og den yngste er netop fløjet fra reden. Og hvad skal man så 

lave?

Jo, så kan man da lige så godt træde ind i noget 

bestyrelsesarbejde og bidrage til fællesskabet. Måske min 

erfaring som tovholder i arbejdslivet såvel som på badebroen 

kan komme i spil 😁

På gensyn.

HIL”
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P A U S E
Velkommen til Ægirs Gæstebud



Status på ansøgninger til

fonde og sponsorer

Nyt badehus
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På 

www.skodsborgvikingelaug.dk

finder I seneste nyt om 

badehuset her

http://www.skodsborgvikingelaug.dk/
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Potentielle sponsorer af badehus
15-10-2021

Nr. Virksomhed, etc. Lokalområde Kontaktperson E-mail Status Kategori
Beløb         (1000 

kr.)
Ansvarlig/aktion

1 Autohuset Vestergaard Nærum Thomas Dyrekær thomas.dyrekaer@autohuset-westergaard.dk Svar forventes inden 1. oktober Knud 

2 Bakery by Hermann Nærum (og Virum) Ingen kontaktinfo info@bakery-hermann.dk
Mail gensendt 16. sep.

Peter 

3
Bang & Olufsen

Vedbæk
Opgivet

Knud

4
Birkerød Apotek

Birkerød Jeanette Juul Rasmussen birkeroed@apoteket.dk
Afslag i mail af 17/9

Peter 

5
Medlem

Medlem
Opgivet

Knud 

6
Blomster hos Poul

Nærum Ingen kontaktinfo 1827@butiksmail.dk
Afslag i mail af 6/10

Peter 

7
Brødrene Hartman A/S

Gentofte Torben Rosenkrantz-Theil
Tilsagn i mail af 02/07 Sølv 25

Jan

8
Danbolig Virum

Virum Brian Johansen Brian.johansen@danbolig.dk
Afslag i mail af 16/9

Peter 

9
Danske Bank, Hovedsædet Henv. DB Fond Lyngby

Knud 

10
EDC Lars Zola-Honoré

Holte, Søllerød Lars Zola-Honoré 291@edc.dk
Mail gensendt 16. sep. Bronze 10

Peter 

11
EDC Mørk Virum

Virum Michael Mørk mork@edc.dk
Afslag 12/7

Peter

12 Ejendomsmæg. Regine L. Nærum Regine Liljengren kontakt@regineliljengren.dk
Ny mail 13/10

Knud 

13
Ejendomsmæglerfirm. Jesper N.

Holte, Øverød Jesper Nielsen findhjem2840@jespernielsen.dk
Afslag i mail af 20/9

Peter 

14
Estate Virum & Holte

Virum & Holte Mie Bottelet crb@estate.dk
Afslag i mail af 16/9

Peter 

15 Frisør Thomash, Nærum Hovedgade+Torv Thomas Holm hovedgaden@thomash.dk
Der rykkes

Jan 

16
Gardenshop Hørsholm Opgivet

Knud 

17 Holte Apotek Holte M. Tahsin Anjam holte@apoteket.dk
Mail gensendt 16. sep.

Peter 

18 Holte Midtpunkt (Centerledelse) Holte Ingen kontaktinfo Ingen kontaktinfo
Prospekt aflev. 25/9

Cecilia

19 Holte Vinlager Holte Jacob Gylling holte@holtevinlager.dk
Der rykkes

Jan 

20
Home Holte

Holte Lone Bøegh Henriksen lobh@home.dk
Afslag i mail af 16/9

Peter 

21 Irma Holte Midtpunkt Holte Mads Raben Mogensen 23024@irma.dk
Prosp. afleveret 25/09

Jan/Cecilia 

22 Irma Nærum Nærum Louise Bach Nielsen Ingen lokal email kontaktinfo
Afventer

Jan 

23

Johannes Fogh

Lyngby Mads Hvelplund (Øko.direktør) Info@johannesfog.dk

Opgivet (fond ansøgt)

Peter 

24
Jørgen Vindelev a/s

Skodsborg Jørgen Windelev
Tilsagn i mail af 23/9 Sølv 25

Knud 

25

Kvickly Holte

Holte Finn Brændgaard (Best.formand) finnbgaard@gmail.com

Afslag i mail af 16/9

Peter 

26
Superbrugsen Trørød

Trørød 08353@coop.dk
Afslag i mail af 27/09

Peter 

27
LokalBolig Holte

Holte Kristian Kofoed kk@lokalbolig.dk
Afslag i mail af 16/9

Peter 

28
Meny Nærum og Birkerød

Nærum Calle Iversen, Købmand 0451559@meny.dk
Tilsagn i mail af 30/08/21 Sølv 25

Knud

29
Netto Holte

kundeservice@netto.dk
Afslag 6/7

Peter 

30
Netto Trørød

kundeservice@netto.dk
Afslag 6/7

Peter

31
Netto Vedbæk

kundeservice@netto.dk
Afslag 6/7

Peter

32
Nordea

Holte Anders Holkmann Olsen
Afslag 11/7 (henv. fond)

Peter 

33 Nybolig Virum Virum Mads Christensen mdc@nybolig.dk
Mail gensendt 16. sep.

Peter

34
Nærum Apotek

Nærum Lone Buur Breinholt naerum@apoteket.dk
Opgivet

Karen 

35 Nærumvænge Torv (boghandleren)
Følger op på status

Knud

36
Optiker Kyhlensøe

Vedbæk Christian Kyhlensøe km@kmoptik.dk
Afslag i mail af 30/08/21

Knud

37
RealMæglerne Birkerød & Holte

Birkerød Jacob Bech jb@mailreal.dk
Afslag 6/7

Peter

38
Ringkøbing Landbobank

Holte Stig Haldan haldan@landbobanken.dk
Afslag 13/10

Peter 

39
Sats

Nærum Ingen kontaktinfo naerum@sats.com
Opgivet

Peter 

40
Skjern Bank

Virum Claus Christensen cch@skjernbank.dk
Afslag i mail af 16/9

Peter 

41
Skodsborg Kurhotel

Skodsborg Susanne Åberg, direktør info@skodsborg.dk
Afslag 26/7

Peter 

42

Slagter Maltesen

Birkerød Christian Maltesen, Slagtermester info@slagtermaltesen.dk

Afslag 27/9

Jan 

43 Strandkiosken Skodsborg Martin
Jan afleveret prosp. 14/7

Knud/Jan

44
Strandmøllekroen

Springforbi Nicholas kontakt@strandmollekroen.dk
Afslag i mail af 24/9

Knud

45
Søllerød Golfklub

Gl. Holte
Afslag 13/7

Cecilia

46
Søllerød Kro

Søllerød Michael Jordan mail@soelleroed-kro.dk
Opgivet

Peter 

47
Finn Steffens

Skodsborg
Tilsagn i mail af 8/7 Bronze 10

Knud

48
Living Suites

Nærum mail@livingsuites.dk
Opgivet

Peter

49 Rema 1000 Nærum Christoffer Johansson
Knud følger op

Knud

50
Classic Fifty-Sixty

Søllerød Erling
Afslag 27/9

Jan 

51 Sne og Snö Skodsborg Glen
Prospekt afleveret 15/9

Helge

52
Danbolig Holte

Holte Alexander
Afslag i mail af 28/9

Cecilia

53 Rema 1000 Gl. Holte Gl. Holte Mikkel Salling k976@rema1000.dk
Prospekt afleveret 27/9

Cecilia

54
Knud Riedel

Skodsborg Knud formand@skodsborgvikingelaug.dk
Tilsagn Sølv 25

TOTAL
120
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Brødrene Hartman A/S Torben Rosenkrantz-Theil Sølv 25

EDC                                     Lars Zola-Honoré                   Bronze 10

Jørgen Vindelev a/s         Jørgen Windelev Sølv 25

Tilsagn fra 6 SPONSORER

Meny Nærum/Birkerød Calle Iversen                             Sølv 25

Finn Steffens                                                                       Bronze 10

Knud Riedel                                                                         Sølv       25

TOTAL                                                                                   120

1000 kr.
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Status medio oktober

1000 kr.

Tilsagn Budgetteret

Fonde           235 600

Sponsorer     120 300

I ALT 355 900
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Aft’nens møde er forbi, og til slut da siger vi:

• tak til vores dirigent, som altid fin og kompetent

• tak til jer der gjord’ det nemt, ingen nævnt og 

ingen glemt  


