Danske Naturister i
Frederiksberg Svømmehal
www.naturister.dk/frederiksberg

Referat af ordinær generalforsamling den 3. marts 2018 for Danske Naturister i
Frederiksberg Svømmehal.
Tilstede:
Afbud:

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

1. Valg af dirigent og referent
Søren Kristensen åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen og med at
fortælle at han af bestyrelsen var blevet bedt om at aflægge bestyrelsens beretning og
regnskab. Og beklage den lille forsinkelse.
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 05-01-2018.
2. Bestyrelsens beretning
Søren lagde ud med lidt historie om vores tid i Frederiksberg svømmehal, fortalte om et
møde 14-08-2001, hvor man vedtog opstart af naturist svømning i Frederiksberg
svømmehal fra september til slut april.
Man havde den første svømme dag den 2 september 2001, man talte dengang om regler,
tider og priser, at det var billet sælgeren der havde kontakten til livredderne, noget vi
finder meget genkendeligt, men også reklame, kultunaut og hjemmeside var på tale,
noget vi stadig bruger.
Nogle ønskede billetsalget havde åbent i hele svømmetiden – v i er dog glade og tilfredse
med den lille time der blev det endelige resultat, og som stadig er den vi bruger.
Der var selvfølgelig børnesygdomme ved opstart, men hvem oplever ikke det.
Men vi er stolte over at det stadig kører og kører godt – nu på 17. sæson.
1. januar 2006 blev en aktiv gruppe under DN-Kbh oprettet, som kørte med egen
økonomi.
21-02-2012 blev DN-FS oprettet med virkning fra 1. januar og vi har i dag den fulde
drift.
Svømning:
Der er ikke sket meget i år, vi er nok været lidt trætte i år, og efterlyser derfor input og
forslag til tiltag, men også hjælpende hænder til udførsel.
•
•

Vi oplever en tilbagegang på 1-2 gæster pr. gang i gennemsnit, men vi er stadig
over 100.
Vi har som sagt ikke haft nogle nye tiltag og dog, vi har reguleret prisen på
svømning i sæson 2017/2018, der har ikke været en prisstigning siden 2011,
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•
•
•

årsagen til prisstigningen er, at svømmehallen til os i den mellemliggende periode
er steget med 8 %.
Vi har valgt ikke at forlænge samarbejdet med Yoga manden, da han var for
ustabil i fremmødet, og mange derfor gik forgæves.
Elisabeth, der gav nogle dejlige oplevelser med varmt vand træning, har desværre
ikke mulighed at fortsætte dette.
Fastelavn 2017, blev afholdt for 2 gang, og var en stor succes med mange børn,
det må vel nærmest gå ind under sikker drift nu.

Kurbad:
Til kurbadet i marts 2017 havde vi live musik, vi har dog valgt at holde denne sæson
uden levende musik, alligevel at vi haft udsolgt til alle kurbadene.
Også her har vil valgt at lave en lille prisstigning på indgangsbilletten.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har ikke holdt mange lange møder. Vi mødes hele vinteren til svømning og
tager afgørelser som emnerne opstår eller via mail/telefon.
Der blev i 2017 fremstillet siddehåndklæder med DN-FS tryk til alle medlemmer, pas på
dem, det tåler desværre ikke så meget som forventet og ønsket.
PR.
Vi er som forening kommet under OK sponsorater, og bliver dermed sponserede hvis
brugere med OK benzin kort går på OK hjemmeside og registrere at de ønsker at støtte
os som forening, vi skal have mindst 10 nye kort hver år, for at bevare sponsoratet.
Frederiksberg puljen har støttet:
Der er ingen der søger, så vi har i år selv valgt at give støtte/tilskud til forskellige ting
•
•
•

Solbakken Camping 60 års fødselsdag støttede vi med 10.000 kr. til ny legeplads
Underskudsdækning til opførelse af shelter på Tysmosen med 20.000 kr.
Underskudsdækning til indretning af sauna på Tysmosen med 20.000 kr.

Debat om Sauna gus:
Vi ønsker en debat her på GF om hvordan vi løser problemet med Sauna og Sauna Gus,
om der er et reelt problem? og hvad vi gør for at løse det? Vi høre ofte at det er umuligt
at få en plads, hvis man ikke vil op øverste bænk, og vi har fået en konkret klage.
Fornyet energi til os:
Hvordan kan I hjælpe os med at få fornyet energi? dette gælder både til svømning og til
kurbadene, ja man får energi af succes, men har behov for nye indput en gang imellem.
Debat:
Sauna og Sauna gus:
• Så længe dampbadet er lukket, giver det et ekstra pres på saunaen.
• Forslag om at man tømmer saunaen ca. 5 min før et gus, 1 gus, først til mølle. 2
gus, skal de der ikke har været til 1 gus, have adgang først. Herefter kan ledige
pladser indtages (men ikke presse sig ned)
• Nye (og gamle) ønsker ikke alle at sidde så tæt, som det ofte er tilfældet.
• Billet i indgangen til 1 eller 2 gus, er måske en løsning.
• Ikke alle tager hensyn til nye, det skal vi blive bedre til, ellers skal der regler.
• Vi vil få brok i starten, til man har vænnet sig til det nye. Al begyndelses er svær.
• Kede af lov og regler, men håndklæderne ligger der når sauna forlades, ik ok.
• Der er lavet oplæg til ”Det er god stil………”
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Konklusion:
Det er Generalforsamlingens ønske at brugerne af saunaen anerkender at vi har et
problem her, som skal løses hurtigt.
Hvis gæsterne ikke selv finder en brugbar løsning inden sæsonens udgang, vil der
komme regler fra den nye sæson 2018/2019, hvilket vi helst vil undgå.
Vi ved nogle kun kommer for at går i saunaen, og kun forlader saunaen for at tage den
kolde bruser, men vi har et tilbud om Svømning, Gus og Damp for alle, og der skal derfor
findes en løsning så alle få glæde af vores tilbud.
Første GUS er et tilbud for alle, andet GUS er en mulighed, hvis der er plads.
Energi:
• Forslag om at genindføre nøgenrutsj
• Forslag om at deltage i Kulturnatten, evt. med nøgenrutsj som konkurrence og
vinde kurbadsbilletter, og helst i samarbejde med svømmehallen
• Foredrag
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:
Ingen
Beretningen blev godkendt
3. Regnskabs fremlæggelse.
Regnskabet blev gennemgået af Søren
Regnskabet er igen i år i fremgang og ender med er lille + på egenkapitalen
Frederiksberg puljen er igen fyldt op til 50.000,Revisor har gennemgået regnskabet, og fået forklaring på spørgsmål.
Der var ingen anmærkninger fra revisor.
Ja vi har penge på kontoen, og de skal ud og arbejde, vi har en sommer aktivitet i
tankerne, f.eks. mobil sauna.
Spørgsmål til regnskabet: Ingen
Regnskabet godkendt
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
Helle Kristensen på valg. Genopstillede og blev valgt.
Laila Henckel Qvant på valg. Genopstillede og blev valgt.
7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
Søren Kristensen på valg. Genopstillede og blev valgt
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