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Referat af generalforsamling i DN MidtVest, søndag den 13. marts 2022 
 
Sted: Durup Hallen 
Fremmødte: 23 personer 
 
Valg af stemmetællere 
Anna og Vibeke blev valgt. 
 
Valg af dirigent og referent 
Ib blev valg som dirigent og Michael blev valg som referent 
 
Formandens beretning 
Henning fremførte sin beretning: Det er lidt specielt at vi allerede nu igen skal have 
generalforsamling, men det skyldes selvfølgelig at den sidste GF blev udsat pga. corona 
og derfor er det kun et halvt år siden sidst.  
Svømning i Durup Svømmehal, som er et fast punkt, har nu fungeret i 14 år, 8 gange om 
efteråret og 8 gange om foråret. Det er en dejlig fri måde at mødes på, så derfor er der 
stor spredning på hvor mange der kommer. Antallet svinger mellem 15 og 38 personer. 
Kurbadene er også ved at være oppe i gear igen, især den i Sydthy kurbad er endnu 
engang udsolgt til næste weekend. Sauna Night i Bjerringbro den 5. februar nåede op på 
70 deltager. Til Saunagus i Vestbadet, må der gerne komme en del flere næste gang.  
Som noget andet vil vi gerne takke medlemmerne i DN MidtVest for at være stabile og 
vedholdende, 83, det er samme antal som til sidste GF, men der er nogen som er i 
restance. DN MidtVest er stadig godt repræsenteret af Michael i DN Land og han kommer 
nærmer ind på hvad der sker der. Jeg vil gerne opfordre til at man også deltager i andre 
arrangementer, bla. ø-lejre, generalforsamling ol. Det har været godt for os og for DN 
MidtVest at komme ud og vis ansigtet. Jeg håber det bliver nemmere fremover at lave 
arrangementer. Vi har i bestyrelsen lagt billet ind på at arrangere Ø-turen i 2023. Der vil 
også snart blive noget med mobilsaunaen i Vilsund vest, sammen med vinterbadeklubben 
dernede. Græm strand skal nok startes op igen og det bliver måske den 17. juni 2022, se 
mere på hjemmesiden når vi nærmer os tiden. Sluttelig vil jeg gerne rette en TAK til alle vi 
har været i kontakt med, snakket med og været sammen med til de forskellige 
arrangementer. Tak til resten af bestyrelsen, revisor og suppleanter, for veludført arbejde. 
 
Der var efterfølgende ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 
 
Regnskabsaflæggelse 
Kasserer Michael gennemgik regnskabet. 
Ib bemærkede at salget af merchandise var mindre end købet af merchandise og spurgte 
om vi havde en lagerbeholdning, der ikke var med i regnskabet. Dette kunne Michael 
bekræfte, og anførte at ingen varer er blevet solgt til under kostpris. 
Inga spurgte til hvorfor der var renter i regnskabet. Michael forklarede at dette skyldes 
negative renter på foreningens bankindestående. 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 
 
Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling. 
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Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 50 kr. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  
 
Godkendelse af budget 
Bestyrelsens forslag blev budget blev delt ud. 
Ib spurgte til baggrunden for en forventet fordobling omsætning på kurbade. Michael 
forklarede, at det blot var en tilbagevenden til ”normalen” med fuld program med kurbade. 
Omsætningen har været mindre de to foregående år pga. corona-aflysninger. 
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
Valg til bestyrelsen 
Nis var på valg, men modtog helst ikke genvalg, da han har planer om en længerevarende 
udlandsrejse. 
Bestyrelsen opfordrede en kvinde til at stille op til posten for at skabe en mere lige 
kønsfordeling i bestyrelsen. 
Inga valgte at stille op og blev valgt uden modkandidater. 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
Allan og Karsten var på valgt og modtog begge genvalg. 
Begge blev genvalgt. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Christian blev genvalgt som revisor. 
Ib blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Eventuelt 
Vibeke fortalte om en kunstner der overvejede at lave et foto-kunstværk i Hurup samme 
dag som der afholdes kurbad i Sydthy Kurbad. Der ville skulle bruges nøgne artister til 
værket. Vibeke ville undersøge det nærmere og komme med mere information. 
 
Søren spurgte til om der ville komme flere nøgenvandringer. Bestyrelsen fortalte at det 
ikke er en fast årlig begivenhed, men at det ikke er usandsynligt at det vil blive arrangeret 
igen. 
 
Henrik efterlyste at arrangementerne i Sydthy Kurbad bliver forlænget tidsmæssigt med en 
time. Bestyrelsen bebudede at de selv har haft samme tanke, og det står på ønskesedlen 
når der skal laves en aftale med den endnu ikke fundne nye forpagter af Sydthy Kurbad, 
der efter planen skal tiltræde til september. 
 
Anna bemærkede efter at have læst det netop udsendte årsskrift, at DN MidtVest var godt 
med i antallet af arrangementer og forskellige typer af arrangementer. Ros til bestyrelsen 
herfor. Bestyrelsen takkede. 
 
Ib og Anna havde fremsendt idéer til nye aktiviteter: 
1: Mulighed for at man en aften må tage gæster med til svømning, men hvor gæsterne 
gerne må have badetøj på, så de ville have mulighed for at prøve det af. 
2: Et arrangement med yoga/gymnastik ved stranden eller i en hal, evt. sammen med 
mobilsaunaen. 
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3: En sommeraften i Tungelundbadet i Thorsø. Her er bassin, spabad og sauna. 
Grillområde med borde. Det kunne måske lokke børn og unge med – det er mere frit end i 
en svømmehal. Kunne evt. arrangeres i samarbejde med DN Østjylland. 
4: Hjertestarterkursus. 
Idéerne blev løst diskuteret og det blev lagt over til bestyrelsen at arbejde videre med dem. 
 
Michael fortalte herefter om at landsbestyrelsen var i færd med at besøge alle 
lokalforeningerne med henblik på at forbedre det fremtidige samarbejde. Efter besøgene 
vil der blive fulgte op på det i forbindelse med et foreningsmøde, hvor landsbestyrelsen og 
lokalbestyrelserne mødes. 
Der blev også opfordret til at reservere den sidste weekend i juni til årets ø-tur, der dette år 
går til Endelave. 
 
Formand og dirigent takkede herefter for god ro og orden på generalforsamlingen.  
 
Der blev herefter serveret smørrebrød for de fremmødte. 
 
 
 
_______________________________ 
Ib Jespersen, dirigent 


