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Skodsborg, den 27. oktober 2021. 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling i Skodsborg Vikingelaug 
  
 

Mariehøj Kulturcenter  
Per Kirkeby lokalet 

Øverødvej 246 B, 2840 Holte – område B 
Tirsdag d. 25. oktober 2022 kl. 19.30 

 
Høvding Knud bød velkommen og udtrykte glæde over det store fremmøde med mere end 60 
deltagere. 
 
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 med at takke for såvel medlemmernes som bestyrelsens 
opbakning. Såvel beretningen som referatet vil også kunne findes på laugets hjemmeside 
www.skodsborgvikingelaug.dk.  

 
Beretningen blev godkendt med applaus for bestyrelsens indsats i det forløbne år.   

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

mødeindkaldelsen) til godkendelse. 
 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, der er afsluttet med et overskud på godt 21 
tkr, dvs knap 12 tkr højere end budgetteret. Ekstraordinære dispositioner, herunder især 
hensættelse af egenkapital til badehusfond, har imidlertid medført, at årets resultat er endt med 
et underskud på godt 52 tkr.  
 
Byggeregnskabet er endt på 1,9 millioner kr, dvs med en lille overskridelse i forholdet til 
budgettet på ca 5 %. Overskridelsen skyldes bl.a. at der måtte lægges elkabel under 
strandvejen. 
 
Forsikringer er en ny post på regnskabet, der omfatter såvel husforsikring, bestyrelsens 
ansvarsforsikring og arbejdsgiveransvarsforsikring (i forhold til vores rengøringshjælp).… 

 
Regnskabet blev godkendt.  
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4. Godkendelse af budget samt af kontingent og indskud for 2023/2024 (ligeledes udsendt 
sammen med mødeindkaldelsen).   

 
Kassereren gennemgik budgettet for 2023/24, der er udarbejdet under de anførte 
forudsætninger, dvs   
- 235 medlemmer,  
- uændret medlemskontingent 750 kr/år, 
- optagelsesgebyr 1000 kr – og forventet medlemsomsætning på 20 medlemmer og 
- uændret ventelistegebyr 100 kr/år. 
 
Kassereren påpegede, at el- og vandudgiften er usikre skøn, da den fremtidige anvendelse af 
saunaen jo endnu ikke er endelig fastlagt, jf. også forslag om ibrugtagning af sauna og 
nedsættelse af saunaudvalg under dagsordenens punkt 6.  
 
På spørgsmål fra medlemmer blev oplyst, at  
- Der er nu knap 200 ventelistemedlemmer, der er blevet gjort bekendt med, at ventetiden pt 

antages at blive op til 5 år, 
- Bestyrelsen vil se tiden an før stillingtagen til såvel evt udvidelse af medlemstallet som evt. 

forhøjelse af ventelistegebyret.  
 

Forsamlingen godkendte derefter også budgettet.      
 

5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.  
 

Til bestyrelsen er følgende medlemmer på valg:  
Jan Rasmussen for 1 år  
Nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem, hvor bestyrelsen foreslår Ida Kierbye. 
Nyvalg af suppleant, hvor bestyrelsen foreslår Erik Plinius.  
På valg som revisor er Anne Grete Swainson for 1 år. 
 
Alle blev valgt, henholdsvis genvalgt, uden modkandidater. 
 
Formanden overrakte Lisbeth Terpager en erkendtlighed for hendes indsats i bestyrelsen - 
som hun jo har valgt at forlade i år. 

 
6. Behandling af evt. indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker a) Vejledende afstemning om, 

hvorvidt saunaen skal holdes lukket pga den aktuelle energisituation eller åbnes i begrænset 
omfang under hensyn til laugets økonomi og b) Nedsættelse af saunaudvalg på 3 medlemmer 
til udarbejdelse af regler m.v. for benyttelse af sauna og badehus.  

 
Der forelå ikke andre indkomne forslag end bestyrelsens. Anne Bie og Karen Hinstrup meldte 
sig som stemmetællere. 
 
Re forslag a) blev det med stort flertal vedtaget at holde saunaen lukket indtil videre. Der var 
46 stemmer for lukningen og 15 stemmer imod, svarende til 75/25 %   
 
Re forslag b) oplyste formanden, at Helge Rosenberg fra bestyrelsen har påtaget sig 
formandskabet for saunaudvalget. Helge orienterede kort om status for arbejdet i 
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saunaudvalget, der allerede har 4 medlemmer, der er gået i gang med følgende opgaver 
vedrørende badehuset indendørs:  
 

 1. Disponering af åbningstider (Helge Rosenberg) 
 2. Udkast til regler og kultur (Anette Dich) 
 3. Problemløsning (Lars Bruhn) 
 4. Særlige arrangementer (Jette Rosenberg) 

 
Lisbet Langkilde meldte sig på mødet som nyt medlem af saunaudvalget. 
 
Peter Sagasmed henviste i forbindelse med punkt 2 til de eksisterende regler for regler og 
kultur, der jo findes på laugets hjemmeside. 
 

7. Eventuelt 
:  

På spørgsmål fra medlemmerne blev oplyst følgende 
- Muligheder for gæstebilletter (et oplæg, der blev mødt med applaus) er indtil videre ikke 

muligt, jf. afsnittet om Kultur og Regler på laugets hjemmeside.  
- Hårtørreren i det gamle badehus kan ikke flyttes i funktionsdygtig tilstand, men er allerede 

afløst af en ny i det ny badehus. 
- Vikingelaugets navn fremgår ikke af bordene i mellemgangen, men skal naturligvis sættes 

på for at markere, at medlemmerne er de retmæssige brugerne! 
- Det er en fejl, at ventilatoren også går i gang, når man tænder for lyset i det ny badehus; 

det vil blive rettet. 
- Låsen på de mørkeblå nøgle-armbånd kan gå op, og derfor skal man være meget 

omhyggelig med at fastgøre låsen før ibrugtagning. 
- Nøglen til betjening af udendørs vandhane findes indendøre. Det er imidlertid besluttet 

også at placere en balje med vand uden for døren til badehuset; medlemmerne forventes at 
udskifte vandet efter behov.  

- Hjertestarter findes på kioskens ydermur.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen, og mødet sluttede kl ca 21.  

          
 
.  
Skodsborg den 27. oktober 2021 
 
   
 
Referent                                                                     Formand 
Ida Kierbye                                                                Knud Riedel 
 
 
 
Dirigent 
Anne Grete Swainson 
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