Generalforsamling i Foreningen Kurbad Limfjorden F.M.B.A.
Mandag 24. april 2017.
Referat:
Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Karsten Hjorth Larsen, som blev valgt uden indvendinger.
Lone Stampe blev foreslået som referent og også valgt uden indvendinger.
Dirigenten takkede for valget og startede med at påpege at Generalforsamlingen
ikke er lovligt indvarslet, da den ikke lå på hjemmesiden 4 uger før afholdelse og
heller ikke er rundsendt via brev eller mail.
Dirigenten redegjorde for risicis herved.
Da der ingen indvendinger var fra de fremmødte blev Generalforsamlingen sat i
gang.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Franck Svanborg fik er ordet og redegjorde for bestyrelsens arbejde i
2016 for leve op til det realistiske budgetgrundlag for 2016. En vigtig
forudsætning for dette var aftale med udlejer om reduceret husleje og henstand
på skyldig husleje.
Markedsføringsaktiviteter, som bestyrelsen bl.a. har arbejdet med:
 Mod sommerhus gæster og udlejere
 Mod campingpladser
 Mod hoteller i omegnen af Struer
 Mod sejlere – Marineguiden.dk
 God golfere med konkret tilbud på golf og spa
 Julemesse mod private forbrugere
 Hovedpræmie på TV MidtVest for eksponering mod private forbrugere
 Mod firmaer for at finde flere sponsorer
Konklusionen på disse aktiviteter er, at det tager lang tid før det giver effekt og
at vi i bestyrelsen ikke har den fornødne kapacitet og tid ved siden af vore
respektive jobs til at løfte en så tidskrævende opgave, som opsøgende salg er.
Ulrich Helledie har udført flere af opgaverne og der har været trukket store
veksler på hans arbejdsindsats ud over det aftalte.

Herudover har bestyrelsen arbejdet med:
 Mandagsarrangementer i Kurbadet – søgningen til disse er stigende
 Genoptræningstimer – faldende belægning. Loop samarbejde var ikke
givtigt. –for lidt søgning.
 Grand Hotel samarbejdet har været under forventet niveau
 Lokale udlejet til WellnessSalonen er en god fast indtægt og giver god og
stigende aktivitet i huset. Hun udfører mange forskelligartede
behandlinger.
 Tidsbegrænsede ansættelses kontrakter med de 2 ansatte i Kurbadet.
Teknikken i kurbadet er dyr at vedligeholde. Kælderen kræver en del og
Koldtvandskarret har været en udfordring af de store, som nu er løst med et
renseanlæg. Udlejer takkes for at have taget det i dette arbejde.
Rengøring i Kurbadet er tilstadighed en udfordring, da der kommer mange
igennem huset hver dag. Det er nu gjort synligt hvornår der sidst er gjort rent, og
det håber bestyrelsen hjælper til at medlemmer og andre brugere af Kurbadet
kan se at rengøring sker efter forskrifterne. Lidt hjælp til selvhjælp fra
medlemmerne er kærkommen.
Medlemstallene ser ved udgangen af 2016 sådan her ud:
 21 personlige medlemsskaber
 52 husstands medlemsskaber
 45 bronze sponsorer (2 nye i 2016 og 2 er stoppet)
 9 sølv sponsorer
 5 guld sponsorer (1 ny i 2016)
 3 platin sponsorer
I 2017 bliver der behov for at skaffe flere indtægter.
Aftale med udlejer omkring husleje er allerede igangsat.
Bestyrelsen fremlægger en vedtægtsændring, som således kommer senere.
Formanden benyttede slutteligt lejligheden til at takke alle de frivillige, for de
hjælpende hænder i Kurbadet, personalet, som altid giver en god oplevelse i
Kurbadet og bestyrelsen for benarbejdet i 2016.
Der var ikke yderligere kommentarer til bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
godkendelse
Karsten Jensen fra Revision Limfjorden fremlagde regnskabet, som viste et
resultat på -675.343 kr.
Der kom spørgsmål fra fremmødte om det virkelig var korrekt at der ikke var
større lønomkostninger i Kurbadet end der er, hvilket blev bekræftet. Meget
arbejde foregår vha frivillige og noget rengøring udføres efter faktura og dermed
en øvrig omkostning.
Herefter blev regnskabet godkendt af de fremmødte.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent

Punkt 4 og 5 blev på bestyrelsens forespørgsel behandlet samlet.
Jan Sahl Noer gennemgik budgettet, som havde ambitiøse stigninger i omsætning
og begrænset stigning i omkostninger, således at 2017 forventes næsten af ende
i balance. Der skal investeres i en salgsindsats, som skal give pote og plus på
regnskabet. Der er aktiviteter i gang med potentielle sponsorer og det forventes
at der kan landes aftaler i 2017. Ambassadør effekten fra nuværende
medlemmer er i den sammenhæng også meget nødvendig.
En kontingent stigning på personlige medlemsskaber blev vedtaget til kr. 3250.
Argumentet for denne stigning er, at der til gengæld gives adgang i hele
Kurbadets åbningstid. Øvrige medlemmer og sponsorer kan tilkøbe sig adgang i
den ekstra tid med rødt armbånd.
Budget og kontingent blev med disse tiltag og argumenter godkendt af de
fremmødte
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægter §13.4 om at ændre bestyrelsen fra 7
til 5 medlemmer. Begrundelse: Bestyrelsens opgave vil fremover blive mindre
drift orienteret, hvorfor 5 medlemmer vurderes at kunne løse opgaven.
Samtidig ønsker vi at rette fokus mod at bestyrelsen samlet set besidder
kompetencer inden for virksomhedsledelse, økonomistyring og markedsføring,
for at kunne understøtte den daglige leder i Kurbadet.
Forslaget blev vedtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Franck Svanborg (indsat efter Jeanett Engtorp) – ønsker genvalg
Lone Stampe – ønsker genvalg
Helle Toftegaard – ønsker ikke genvalg
Derudover ønsker Stig Laursen at trække sig fra bestyrelsen.
Dermed går kabalen op, men ønsker andre at stille op vil der blive afstemning.
Nuværende suppleant Erik Meldgaard Sørensen blev foreslået og der blev
således afstemning.
Franck Svanborg blev valgt ind igen. Erik og Lone opnåede stemmelighed.
Derefter trak Lone sit kandidatur og Erik er dermed ny i bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter
Lone Stampe modtog valg som første suppleant.
Ulla Jørgensen modtog valg som anden suppleant.
9. Valg af revisor og revisor suppleant
Bestyrelsen forslog Revision Limfjord som revisor igen. De blev genvalgt. Da de
kan supplere sig selv blev der ikke valgt en revisor suppleant
10. Eventuelt
Under evt. kom der info om at der arbejdes med at få Gigtforeningen til at tegne
sig for genoptræningstimer i Kurbadet. Det er Jeanett Engtorp, der i samarbejde

med firmaidræt forsøger at få dette samarbejde op at stå.
Der kom fra Poul Just store roser til personalet, der altid giver en god oplevelse i
Kurbadet og til bestyrelsen for den store indsats for at skaffe nye
kunder/medlemmer.
Der blev ligeledes opfordret til at arbejde mere for at få et frivillige
korps/ambassadører op at så, så medlemmer også får ejerskab for foreningens
og dermed Kurbadets overlevelse og eksistens.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og slutteligt lukkede
dirigent Karsten Hjorth Larsen generalforsamlingen og erklærede den afholdt
med faldne bemærkninger.
Struer d. 30.4.2017
___________________________
Lone Stampe
Referent

_____________________________
Karsten Hjorth Larsen
Dirigent

