
Referat fra Generalforsamling i Tisvildeleje Badelaug den 11. mai 2019

Referat i punktform efter agenda

Punkt 1. Valg af dirigent

Henning Walmar vaelges som dirigent af Generalforsamlingen.

® M0det er rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Punkt 2. Formandens beretning

» Molen blev indviet 10. maj 2018 og blive flittigt benyttet.
© TB bar i dag 90 aktive medlemmer
© Store bade s0ger medlemskab af TB. Disse skal huske at tage masterne ned nar saesonen 

slutter. Dette punkt er til dato ikke blevet handhaevet godt nok af bestyrelsen. Bestyrelsen 
vil saette st0rre fokus pa dette fremover.

© Der bar vaeret en del rod pa stranden, og nogle "vrag" er blevet fjernet. Pal vil bede Skoven 
fjerne disse. Den 4. maj blev der afholdt arbejdsdag. I den forbindelse er Tjaeret0nden bla. 
Faet fundamentet renoveret.

• Bestyrelsen unders0ger hvad det vil koste at male gulvet i Laugshuset. F0rste tilbud pa 
11.500 kr. r blvet for h0jt.

• Forslag om solsegl behandles under andet punkt.
• D0ren til Laugshuset vil blive malet op af Pia Pape.
• Pal vil underspge alternativer til Laugshusets bestaende lamper.
• Vores grill bar vi fra Kildemarkedet og vi ser ingen grund til at skifte denne ud.
© Rullevognen skal ikke smides ud, men vi blive renoveret.
• TB vil fremover st0tte Molens Venner 0konomisk med 50 kr pr. medlem. Hvad det vil koste 

at vedligeholde Molen unders0ges af bestyrelsen.
© Vigtigste fokus er at holde omradet bedre end tidligere.

Punkt 3. Godkendelse af formandens beretning

Generalforsamlingen godkende formandens beretning

Punkt 4. Bestyrelsens regnskabsaflaeggelse

© Der var sidste ar 100 aktive medlemmer 
© Der betales 60-70 kr i el om maneden.
© Skoven kan vi ikke g0re noget ved.
© Vand:3m3
© Skoven kraever at vi til en hvvilken som heist tid bar 9.00 kR staende pa en lukket konto.
• Hvis gas til varme og grill slipper op kan man enter laegge besked til formand/kasserer eller 

selv laegge ud til ny gas og fa pengene refunderet mod regning.

Punkt 5. Regnskabs godkendelse
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Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen.

De tre medlemmer pa valg (Carsten Walmar, Pal Ramberg og Foul Rahbask) s0ger alle genvalg. Alle 
genvaslges af generalforsamlingen.

Medlemmer i bestyrelsen er:

Formand: Palle Bay Rasmussen.

Naestformand: Carsten Walmar.

Bestyrelsesmedlem: Pal Ramberg.

Bestyrelsesmedlem: Christian Toft.

Bestyrelsesmedlem: Steffan Hammerich.

Suppleant: Poul Rahbask.

KasserJanne B. Nielsen.

Punkt 7. Valg af revisor.

Den siddende revisor Lars Vigild stiller op, og genvaslges af Generalforsamlingen.

Punkt 8. Forslag til vedtaegtsaendring

Pal informerer: Vores nuvaerende vedtaegter er fra 1986. Bestyrelsen har derfor valgt at udarbejde 
et nyt oplaeg til mere tidssvarende vedtaegter for TB. Det mest kritiske ved de bestaende 
vedtaegter er, at de slet ikke lever op til myndighedernes krav. Processen skal vasre iorden. Vores 
pligter som forening skal fremga klart.

© Ved naeste generalforsamling vil der blive taget stilling og afstemning om det nye oplaeg.
© Oplaeg pa de aendrede vedtaegter tilsendes TBs medlemmer
• Der fordres en aktiv medvirken fra medlemmernes side, m.h.t input til nye vedtaegter. 

Punkt 9. Forslag fra bestyrelsen

Der er ikke stillet forslag fra TBs bestyrelse 

Punkt 10. Forslag fra medlemmerne

• Bestyrelsen henstiller:.
1. Hvis bestyrelsen skal tage stilling til et konkret forslag fra medlemmerne, er det et krav 
at dette, skal dette fremsaettes skriftligt min. 1 maned f0r generalforsamling til bestyrelsen.
2. Medlemmerne bedes rydde op efter sig nar man har anvendt laugshuset til private 
arrangementer. Generalforsamlingen 0nsker ikke fremover at finde efterladte m0bler mm. 
ved skraldespanden, eller at finde service som ikke er vasket op. Der vil fremover blive sat 
eksta fokus pa dette omrade.

Page 2 of 3



Referat fra Generalforsamling i Tisvildeleje Badelaug den 11. mai 2019

3. Bestyrelsen henstiller til generalforsamlingen at hjaelpe med at finde frivillige til 
Tisvildeleje gar i Fisk.

q Solsegl. Bestyrelsen har pa deres seneste m0de behandlet sp0rgsmalet om anskaffelse af 
et sadant. Bestyrelsen finder det uacceptabelt ar anvende ca. 8.000 kr til dette formal, og 
regner ikke med at Skoven vi acceptere opsaettelse af elementer til dette segl pa 
laugshuset. Hertil kommer at et sadant segl vil optage for meget af den i forvejen 
sparsomme plads i laugshuset. Generalforsamlingen beslutter at indk0be 3 stk parasoller 
som erstatning for et segl. Formanden beklager den lange sagsbehandling.

q Det er et 0nske fra generalforsamlingen at medlemmer der fremsaetter forslag skal holdes 
l0bende orienteret om sagsforl0bet smat feed-back. Bestyrelsen tager dette ad notam.

• Spil. Der er til dato ingen brugbar l0sning. Bestyrelsen vil bes0ge nogle provianterings- 
forretninger for at de pa alternativer. TB vil re-etablere det bestaende spil. Der ma ikke 
etableres nye anlaeg for Skoven. Der indk0bes 2 fendere til at traekke bade over sandet.

® Der fremsaettes forslag om oprettelse af en liste over frivillige som vil hjaelpe med at flytte 
bade frem og tilbage. Evt. mod betaling.

© Trakvognen vil blive renoveret.

Stefan/13.05.2019
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