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Skodsborg, den 22. oktober 2021. 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
  
 

Mariehøj Kulturcenter  
Richard Mortensen lokalet 

Øverødvej 246 B, 2840 Holte – grøn indgang 
Onsdag d. 20. oktober 2021 kl. 19.30 

 
Høvding Knud bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde med 31 
deltagere. Ida Kierbye meldte sig, da han efterspurgte en referent.  
 
Forsamlingen indledte mødet med at synge ”Havet omkring Danmark”. 
 
Dagsorden og referat 
 
1. Valg af dirigent 

 
Formanden foreslog Anne Grete Swainson, som blev valgt med applaus. Hun 
konstaterede, at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med 
vedtægterne og gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.  

 
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse   

Formanden sluttede sin beretning, der er vedlagt som bilag, med at takke for såvel 
medlemmernes som bestyrelsens opbakning. Såvel beretningen som referatet vil også 
kunne findes på www.skodsborgvikingelaug.dk.  

 
Beretningen blev godkendt.   

 
3. Kassereren aflægger beretning og revideret regnskab (udsendt sammen med 

mødeindkaldelsen) til godkendelse. 
 

Den ny kasserer gennemgik det reviderede regnskab, der er afsluttet med et overskud 
på godt 28 tkr, dvs knap 20 tkr højere end budgetteret. Den aflyste dåb er forklaringen 
på reduktionen i posten Medlemsaktiviteter, mens opsætning af teltet er forklaringen på 
overskridelse af budgettet for Anskaffelser og vedligehold. Kontorhold og Gebyrer har 
også vist mærkbare overskridelser pga øget forbrug af printerpatroner og 
medlemmernes øgede brug af MobilePay. Formanden vil under pkt 6 redegøre for 
anvendelsen af overskuddet.  

 
Regnskabet blev godkendt.  
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4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2022/2023 (udsendt sammen 
med mødeindkaldelsen).  Under forudsætning af, at badehusprojektet realiseres i 
2022, foreslår Bestyrelsen, at kontingentet hæves (fra 550 kr/år) til 750 kr/år samt at 
indskud for ny medlemmer hæves (fra 200 kr) til 1000 kr.  

 
Kassereren gennemgik budgettet for 2022/23, der er udarbejdet under de anførte 
forudsætninger, dvs   
- Nyt badehus indvies 1. oktober 2022 
- 200 medlemmer 
- Indmeldelsesgebyr for ny medlemmer: 1000 kr  
- Medlemskontingent 750 kr/år 
- Ventelistegebyr 100 kr/år 
- Der optages et 20-årigt realkreditlån på 400.000 kr – med afdrag 
- Låneomkostninger er medtaget i lånets hovedstol 
- Gebyret for strandrens bortfalder i budgettet ifølge oplysninger fra 
kommunalbestyrelsen 
 
Kassereren påpegede også, at husleje for eksisterende baderum er et skøn 
velvidende, at vi faktisk har 1 års opsigelse. Han påpegede desuden, at el- og 
vandudgiften er usikre skøn, da den fremtidige anvendelse af saunaen endnu ikke er 
endelig fastlagt. Bestyrelsen forventer nedsættelse af et saunaudvalg til at udarbejde 
forslag om aktiviteterne, herunder åbningstider mv. 
Strandrens forventes indtil videre at fortsætte, selvom gebyret vil bortfalde. 
 
På forespørgsel fra Douglas Malcolm blev det klarlagt, at det ekstraordinære 
badehusindskud vil fremgå af særskilt regnskab for Vikingelaugets Badehusfond, dvs 
ikke af driftsregnskabet. 
Kristina Dackås efterlyste poster for skatter og afgifter for det ny badehus. Dette 
spørgsmål afventer afklaring af reglerne for huse på lejet grund. 
Mogens Dalsgaard spurgte til fremtidig afvendelse af det nuværende badehus. Det 
vides pt ikke, men det tilhører ikke længere Vikingelauget, når det ny hus er til 
rådighed.  
Bjarne Sunder spurgte til posten for forsikringer, fx lovpligtig brandforsikring. Det skal 
også afklares.  
Birte Pedersen efterspurgte planer om anvendelse af alternative energikilder. Der er pt 
ingen planer herom.   
Birgit Baj Møller spurgte om, hvorvidt der forelå planer for et nyt badehus såvel med 
som uden sauna. Svaret hertil var nej. Saunaen indgår i det foreliggende projekt.   
Erik Jensen anførte, at godkendelsesgrundlag for budgettet helt mangler, når 
finansieringen for det ny badehus endnu ikke er på plads. Bestyrelsen fastslog, at 
stillingtagen til det fremlagte budget måtte baseres på de anførte forudsætninger, og at 
der derfor måtte en ny, ekstraordinær generalforsamling til, såfremt det senere skulle 
vise sig, at disse forudsætninger måtte ændres. Spørgsmålet om, hvorvidt der kunne 
tages stilling til budgettet på det foreliggende grundlag, kom til afstemning, og et 
overvejende flertal fulgte bestyrelsens udsagn.  
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Forsamlingen godkendte derefter også budgettet.      

 
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 blev genvalgt med applaus og uden modkandidater. 

 
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 er udsendt sammen med 
mødeindkaldelsen. 

 
Der forelå ikke andre indkomne forslag end bestyrelsens. Disse forslag omfatter:  

1. Opkrævning af ekstraordinært badehusindskud på 500 kr/medlem, som 
overføres til Vikingelaugets Badehusfond. Ny medlemmer skal betale indskud på 
1000 kr til Badehusfonden.  
2. Godkendelse af overførsel af 67.500 kr fra Vikingelaugets egenkapital til 
Vikingelaugets Badehusfond. 
3. Godkendelse af, at medlemmernes nøgledepositum, der andrager 100 
kr/medlem konverteres til egenkapital, svarende til 13.500 kr. 
4. Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån via Kommunens låneramme i 
Kommunekredit eller i andet kreditinstitut til finansiering af nyt badehus op til 
500.000 kr uden personlig hæftelse for medlemmerne, dvs. kommunen hæfter for 
lånet. 
5. Pkt. 1 - 4 godkendes under forudsætning af, at der tilvejebringes den fornødne 
finansiering til realisering af badehusprojektet, som beskrevet i ”Prospekt for 
sponsorer” juli 2021.  

 
Douglas Malcolm fik bekræftelse på, at de ny medlemmers kontingent kommer til at 
indgå i vikingelaugets driftsbudget. 
Birte Pedersen fik afklaret, at det forventes, at udvidelsen af medlemsantallet først kan 
ske, når det ny badehus står klart. Det er planlagt at ske 1. oktober næste år. 
Carsten Fischer spurgte, om ny medlemmer får indskud til Badehusfonden tilbage. 
Svaret var, at indskud for ny medlemmer skal opfattes – og vil blive omtalt – som 
indmeldelsesgebyr. Badehusfonden omfatter Vikingelaugets selvfinansiering på 200 tkr 
og tilvejebringes som anført i pkt 1 og 2 ovenfor. Likviditeten til byggeriet vil blive sikret 
med byggelån. 
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Anne-Marie Hertz spurgte om valg af byggefirma. Der er indhentet 3 tilbud, hvor vi 
arbejder videre med det billigste tilbud på 1,5 millioner kr fra DMK Pavilloner. DANLINE 
har givet et tilbud i samme størrelsesorden. Det sidste tilbud var ca dobbelt så dyrt og 
dette tilbud arbejdes der ikke videre med.  
Anne-Marie spurgte endvidere til mulige leveringsproblemer, dvs om vi må anse det for 
sandsynligt med forsinkelser. En anden mødedeltager refererede til fornuftige 
leveringstider i forbindelse med igangværende sommerhusbyggeri og anførte, at denne 
problemstilling kunne være lidt blæst op. 
Douglas Malcolm efterspurgte energirigtigt byggeri, som han mente måtte være et mål 
for bestyrelsen. Det vil indgå i bestyrelsens overvejelser.  
 
Prospekt for sponsorer blev uddelt til gennemsyn på generalforsamlingen og kunne 
medtages, såfremt man kunne anvende det ved kontakt til mulige sponsorer i ens 
omgangskreds. Prospektet er ligeledes anvendt i forbindelse med fondsansøgninger. 
Det er også tilgængeligt på vikingelaugets hjemmesiden under overskriften ”Nyt 
badehus”; samme sted finder man ”Status på projektet til nyt badehus” og ”Projekt til 
nyt badehus”.  
 
Forsamlingen vedtog herefter de oven for nævnte forslag i pkt. 1 – 4 under 
forudsætningen om tilvejebringelse af finansieringen som anført i pkt. 5. Forslagene 
blev enstemmigt vedtaget.  

 
7. Eventuelt 

 
Lars Bruun undrede sig over den store fokus på rygere, når det gælder strandrensning 
og foreslog, at spørgsmålet om ”røgfri strand” kommer til at høre uden for vores 
forenings rolle. Det ville efter hans opfattelse være i bedre i overensstemmelse med 
klubbens normale inkluderende kultur med accept af forskelligheder. Peter Hinstrup 
svarede hertil, at vi naturligvis ikke skal hetze rygere, men at vi alle kan udtale os som 
privatpersoner.  
Mogens Dalsgaard spurgte om fremtidige adgangsforhold til afløsning af nøgle, hvortil 
svaret var, at adgang kommer til at ske med brug af chip. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og efter en 10 
minutters pause gennemgik Peter Sagasmed status og planer for byggeri af nyt 
badehus:  
 
Status fonde: 16 fonde har fået ansøgning, 8 fonde har givet afslag, 2 fonde har i alt 
givet 235 tkr og 6 store fonde afventer vi svar fra, formentlig senest februar 2022. 
Afslag begrundes normalt ikke, men årsagen antages at være, at formålet falder uden 
for fondens regi. En fond har meldt tilbage, at der er mulighed for at søge mindre beløb 
til udstyr.  
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Status sponsorer: 54 mulige sponsorer er søgt, 32 har givet afslag. 6 sponsorer har 
givet tilsagn om i alt 120 tkr. En del afslag kan skyldes, at mange mindre virksomheder 
har et økonomisk hårdt år bag sig. 
 
Status er således, at vi har fået tilsagn om i alt 355 tkr, så der er stadigvæk et stykke 
vej til målet om 900 tkr. i støtte.  
 
Forventningen i forhold til kommunen er, at såfremt vi kan fortsætte med at gøre os 
umage, vil kommunen også bidrage positivt. For eksempel vil personlig arbejdskraft 
blive værdsat, og Douglas Malcolm mente i den forbindelse, at kommunens praksis er 
at betale halvdelen af værdien af frivilligt arbejde.  
 
Mulighederne for sponsorering af konkrete investeringer til huset blev også nævnt, og 
Birgit Baj Møller refererede i den forbindelse til mulige leverancer af fx borde og andet 
inventar fra Johannes Fog.  
 
Mødet sluttede 21.40. 
 

             
 
.  
Skodsborg den 22. oktober 2021 
 
   
 
Referent                                                                     Formand 
Ida Kierbye                                                                Knud Riedel 
 
 
 
Dirigent 
Anne Grete Swainson 
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