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Frederiksberg Svømmehal.
Tilstede:
Afbud:

Bjarke, Henriette, Bjørn, Aniko, Istvan, Jesper, Peder, Susanne, Troels,
Marianne, Helle, Helge, Søren og Laila
Thomas

1. Valg af dirigent og referent
Søren Kristensen åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen og med at
fortælle at han som kommunikations ansvarlig, af bestyrelsen var blevet bedt om at
aflægge bestyrelsens beretning og regnskab.
Bjarke Andersen blev valgt som dirigent og Laila Henckel Qvant blev valgt som referent.
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var lovlig. Er indkaldt via mail, samt via
hjemmesiden 15-01-2017.
2. Bestyrelsens beretning
Svømning:
Det har igen været et stille år efter sæson start, og dog, når man kigger nærmer efter er
der alligevel foregået en masse.
 Vi har måttet konstatere at der i gennemsnit har været en tilbagegang på 3-4 gæster
pr. gang, vi er dog stadig mere end 100 gæster i gennemsnit til svømning.
 Disse gæster nyder glæden af bl.a. de 2 gus, hvor vi selv står for den ene. Vi har fået
et fast gus team: Allan, Hanne og Helge, og med Einer under oplæring;
 Yoga 1 gang pr. måned, hvor Istvan har den hårde opgave at holde snor i den flyvske
Yogi,
 Som noget nyt, har vi fået varmtvands gymnastik 1 gang pr. måned, dette er en
succes, trods de få pladser der er til rådighed.
 Vi holdt for første gang fastelavn, til stor glæde for børn og barnlige sjæle, med alt
hvad dertil høre.
 Vi havde besøg af et TV hold der skulle lave et indslag med Torben Chris til DR2s
Tema lørdag om nøgenhed og blufærdighed. Det foregik i god ro og orden, og ingen
var generet af dem. Ellers har vi ingen henvendelser haft af pressen i år.
 Vi sluttet forårssæsonen af med et brag, hvor vi som ekstra havde kurbads
afdelingen, den første time var forbeholdt børnefamilierne, hvilket var en stor succes,
børn og deres forældre nød denne welness time.
Vi har haft enkelte kammeratlige samtaler med nogle gæster, bl.a. vedr. ophold i
børnebassinet, og anden uheldig adfærd. De har fået en advarsel, men ikke bortvisning.
Føler man sig på nogen måde generet, så kom til bestyrelsen.
Kurbad:
Vi har afholdt 3 almindelige kurbade, samt et all Inklusive kurbad (det sidste er dog, et
meget stort arbejde, til alt for få gæster). Det var levende musik til 2 af kurbadene
Man skal efterhånden være ude i god tid, hvis man vil sikre sig billet til kurbadene, der er
udsolgt længe før afholdelse.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har ikke holdt mange lange møder. Vi mødes hele vinteren til svømning og
tager afgørelser som emnerne opstår eller via mail/telefon.
Vi har ikke været på studietur i år, tiden og et velegnet sted dukkede ikke op.
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Friluftcenter Tysmosen / DN-Land:
Vores lån til Tysmosen Camping er nu ”indfriet”, da DN-Land har overtaget stedet til
stedets restgæld, vi har dog lånt DN-Land penge mod en rente på 1,5 %., så de ikke
skulle ud og oprette en kassekredit. Her arbejder vores penge til naturismen fremme.
PR.
 Vi har indkøbt DN-FS egne vognmønter
 2016 kalenderen blev desværre ikke en succes, den var fin og flot, men man ville
åbenbart ikke have det ”snavs” hængende fremme eller betale herfor.
En 2017 kalender er dog blevet efterlyst, nu den ikke er her :O/
Måske der købes materiale til at fremstille en kalender, da vi har så mange super
gode foto, der kan bruges.
Frederiksberg puljen har støttet:
 Et arrangement i Sjællandsgade bad til musik og Pizza til personalet. Dette
arrangement gjorde at der nu hver torsdag er fælles arrangement med og uden tøj i
Sjællandsgade Bad
 Indkøb af 36 klapstole (til All inklusive kurbad). Disse lånes ud til andre.
 Telt, som blev købt if. med sauna event.
 Underskuds garanti til vandre tur på Møn, det kostede 150, Underskuds garanti på 10.000,- til DN-Land, til musik i Lejret, samt vildmarks kar, vi
rykker DN-land for ”regnskab”
 Donation til Friluftcenter Tysmosen til en plæneklipper
 Underskuds garanti på 15.000,- til sauna Event 2016
Bestyrelsen vil gerne takke alle som giver en hånd med i afviklingen af de forskellige
opgaver der er til svømning og kurbadene: Arrangementer, Kaffeholdet, hjælpere i
indgangen, gus hjælpere m.fl.
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:
 Henriette takkede bestyrelsen for vedholdende arbejde og foreslog at bestyrelsen
tog en studietur til Belvidera
 Super med 2 gus, og at vi selv står for det ene
 Problem med kønsfordelingen. Søren forklarede at vi i gennemsnit er 25%
kvinder, men at mange opholder sig 1 sted og ikke bevæger sig rundt, hvilket kan
give et andet indtryk.
 Evaluering og tilbagemelding fra nye gæster. Forslag om at de får en mail på
formanden Helle, og kan skrive tilbage til hende, mod en fribillet, så har de tid til
at tænke over deres besøg.
Vi nedsætter en gruppe der kan lave en brainstorm
 Troels fortalte om det nye tiltag Sjællandsgade Bad har lavet efter vores donation
fra Frederiksberg puljen
Beretningen blev vedtaget
3. Regnskabs fremlæggelse.
Regnskabet blev gennemgået af Søren
Vi ”argere” kassekredit for Friluftcenter Tysmosen til de får en bankkonto
Frederiksberg puljen er igen fyldt op til 50.000,Revisor har gennemgået regnskabet, og fået forklaring på spørgsmål.
Der var ingen anmærkninger fra revisor.
Spørgsmål til regnskabet: Ingen
Regnskabet godkendt
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4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
5. Fastsættelse af kontingent:
Uændret på 230 kr. + hvad man betaler til DN-land, samt andre lokalforeninger.
Vedtaget.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år / 1 bestyrelsesmedlem i ulige år
Helge Bøgegaard på valg. Genopstillede og blev valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Søren Kristensen på valg. Genopstillede og blev valgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor.: Troels Panild. Genopstillede og blev valgt
Revisorsuppleant: Bjarke Andersen. Genopstillede og blev valgt
9. Eventuelt
Henriette og Bjørn anbefalede varmet Thailand som et nyt naturist sted, de kan oplyse
nærmere om hvor stedet er.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 17.54 og takkede for god ro og
orden.

Bjarke Anderserm, dirigent

Laila Henkel Qvant, referent & kasserer

Helle Kristensen, formand

Helge Bøgegaard, bestyrelsesmedlem
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