
Ekstraordinær generalforsamling den 21. apr. 2012, 

vedrørende udviddelsen af badecentret

Velkomst ved Kristian Kristensen, formand.

1. Frank Nielsen vælges som ordstyrer.

Frank orienterer om bestyrelsens beslutning om fremover udelukkende at indkalde til 

møder pr. mail.

Stemmetællere Birthe Kahle O2 og Carl Skallerup.

Manglende suppleant fra Nord skal vælges senere her på gen.fors.

Formanden får ordet og giver oplæg til dagens møde.

Paul Lange, Proarkitekter fremlægger badelandsprojektet.

Sp. J8. Bliver der flere puslepladser i det nye? Ønsker flere toiletter.

Sp.H2. Er der regnet på energiudgiften?

Sv.Paul L. Foreløbig ca.80000kr, men svært at svare på.

H2 – overbevist om, at energiudg. stiger.

Sp. H1 – hvordan forhindrer man ubudne gæster.

Sp. H2. Er prisen et overslag eller hvad?

PL. 5,5mill er baseret på nuværende beregninger.

 Sædvanligvis i tilsvarende projekter max. 10% udsving.         

Sp. I3.vedr. adgangskontrol, børnebassin. Babybassinet er stort på tegningen.

PL. Det er baby/børnebassin.



J8.-  bliver fliserne i bassinet udskiftet? De er glatte.

?. Sp. Vedr. teknik. Er det slidt eller hvad?

PL - det eksisterende anlæg bliver moderniseret.

H2 – sp. til energiforsyning og finansiering. Jord, sol, vind. Tilskud ved vedv. energi. 

PL – solvarme er indtænkt, solceller – et valg. Meget lang tilbagebetalingstid.

H4 – beløbet for renovering af nuv. anlæg. Er det med?

PL – nej. Til gengæld er der et ventilationsanlæg.

S3 – hvordan kommer ubudne gæster ind?

Kr. Kr. beder om ordet.

Der er ubudne gæster, det ved vi. Problemet er, at anlægget ikke er dimensioneret til 

så mange mennesker.

Tilføjer bestyrelsens forslag omkring finansiering.

I2 – roser bestyrelsens arbejde. Finansieringsforslaget dur ikke. Alt for dyrt, for 

dårligt.

Hvor er Danland, de bør også give et beløb. Flot projekt.

 

Revisor Peter Østergård har lavet et oplæg, som han præsenterer. Nuværende 

beregning + alternativ beregning. Ejerne skal bestemme sig for/ afgøre, hvilken 

forrentning man ønsker. Ang. engangsindbetaling. Det vil dreje sig om ca. 50000kr 

Ang. hæftelser: Man hæfter ikke for foreningens gæld over for fremmede.

F2 foreslår selvfinansiering.  



PØ  - det må medl. tage beslutning om .

D2 – hæftelse gælder overfor kreditforeninger. Vil ikke anbefale at nogle indbetaler 

store beløb.

O6 – vi skal først afgøre om vi skal have den renovering. Vi skal have noget gjort. 

Tror ikke på større udlejning pga. så stor investering . Måske etaper, når der er råd.   

F1 – måske kan den enkelte ejer finansiere det. Skal vi prøve at finde ud af det?

N7 - hvordan får man beløbet 50200kr frem?   

PØ – momsen er incl.

I2 – Tror PØ selv på de beregninger? – Opfordrer til, at man indbetaler et beløb og 

måske tager projektet i etaper. Gør det noget, at det måske tager 3år? Opfordrer til en 

aftale, der er ”sikker”.

PØ – hvis projektet skrider med 10% har bestyrelsen et problem. Ny 

generalforsamling i så tilfælde.

Pause.

I2 – hvordan ser arkitekten på det, hvis ejerne vælger selv at finansiere det.

PL – delvis kan det godt lade sig gøre. Anbefaler at man løfter i flok og vælger det 

store projekt.

H7 – hvad skal vi med alle de skabe? Hvor skal alle de mennesker være?

PL – der bliver væsentlig bedre plads og flere muligheder.

Frank N. læser indlæg fra E4 op (sp. til udlejnings bureauet)

Frank N læser indlæg fra O1 (støtter frivillig ordning)

S4 – Frank læser deres indlæg.



S3 – Frank læser. Arne Andersens indlæg.(anbef. nej)

Eve og Ib får læst op,

 Allan H2. ligeså.

I2 – hvor er Danland henne i det her projekt. Bestyrelsen bør kigge på Danlands 

indtjening.

A1 – indlæg læses op.

J6 – gen fors. sagde ja i 2011. Nu nærmer vi os - uensartet flok. Opfordrer til at best. 

arbejder  videre med en lille del af det . Bestyrelsen har gjort det, den fik besked på 

sidste år.

H1 – er der nøgler i omløb? Mit internet er tilsluttet og jeg har ikke selv låst op. 

Vedtægtsændringerne – er de tinglyst. Projekt badeland – hvorfor hastværk. Er nervøs 

for udviklingen her og nu. 

Formanden – Viceværten har nøgle.

Hans R. bestyrelsen har også diskuteret, positivt at der har været en god debat. 

Bestyrelsen har på ingen måde forsøgt at presse noget ned over jer. Vil gerne 

fortsætte det spændende arbejde.

Frank N. Afstemning. Ja eller nej, skriftligt. 1 stemme pr. bolig.

Resultat: 51 nej, 56 ja. Forslaget er nedstemt.

M9 – foreslår, at man udsender spørgeskema til ejerne for at komme videre.

N8 – foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe angående badelandsprojektet.

Kristian K. – god ide med arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppe badeland – H1, H4, N1.



Frank N.-hvem stiller op som suppleant.

Hans R – orienterer om det sidste nye vedr. leje af film.

F2 – nyt tilbud fra SE?

Hans R – vi har alle grundpakken.

L7 – sp. ang. kode.

Hans R – sender mail ang. koderne.

Kommentar fra ? . Tinglysning koster 1400kr pr. forening.

H7 – hvornår bliver cykelskuret lavet i Syd? Vi er utilfredse med, at vi skal vente.

Hans R – det er ikke glemt. Hovedparten pt. kommer fra Nord.

Jørgen R – man kan lave et skur ved egen lejlighed.

Hans R – har ikke prisen helt endnu. Har lavet byggevejledning.

Formanden takker for fremmødet. Slår fast, at bestyrelsen udelukkende har arbejdet 

ud fra oplægget ved generalforsamlingen 2011.

 

Tak for i dag, kom godt hjem, god weekend.

Referat Hans Rosbjerg P6

 


