Generalforsamling i Foreningen Kurbad Limfjorden F.M.B.A.
Mandag 9. april 2018.
Referat:

Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Karsten Hjorth Larsen, som blev valgt uden indvendinger.
Jimmi Villadsen blev foreslået som referent og blev valgt uden indvendinger.
Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere at
generalforsamlingen er lovligt indvarslet, da den lå på hjemmesiden 4 uger før
afholdelse og at der også er rundsendt en indkaldelse pr. nyhedsbrev.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Franck Svanborg fik ordet og redegjorde for bestyrelsens arbejde i det
forløbne år.
_________________________________________________________________________________________________________
Beretning:
I forlængelse af 2016, hvor en del tid blev brugt på at skabe overblik og mere
aktivitet i Kurbadet, valgte bestyrelsen efter sidste års generalforsamling at
ændre strategien for at skabe en platform som over tid skal blive bæredygtig.
Vores erkendelse var at Kurbadet med en frivillig og ulønnet bestyrelse samt en
daglig leder på 20 timer ikke kunne skabe den udvikling som var nødvendig. Vi
valgte derfor at stoppe samarbejdet med Ulrich Helledie som siden projektet
startede har ydet en stor indsats for Kurbadet, hvilket han skal have tak for. Det
vi søgte var en blæksprutte som kunne klare alle de opgaver vi i bestyrelsen
havde i hovedet, hvilket var en del.
Resultatet blev at vi var nødt til at dele opgaven på 2 personer nemlig Finn som
daglig leder som kom med et stort kendskab til kurbadsområdet og Jimmi som
fik ansvaret for vores udadvendte aktiviteter. Det nye hold var klar på banen
efter sommerferien, hvor de begyndte at skabe sig et overblik.
Vi kan se at der efterfølgende er sket meget i Kurbad Limfjorden med positiv
fortegn. Her kunne jeg nævnte mange indsatsområder men vil kun konkludere
at når vi kigger på dagligdagen og antallet af gæster er de rigtig godt på vej til at
løse den opgave de er blevet stillet, nemlig at skabe et grundlag for Kurbad
Limfjorden kan forsætte i fremtiden.

På personalesiden valgte Anne Marie Malling at opsige sit job i november, Anne
Marie skal også her have en tak for hendes indsats. Hendes opsigelse gav Finn og
Jimmi ”lidt” ekstra at se til, indtil vi fik ansat Marianne som afløser. og
efterfølgende er Emma kommet med på holdet for at sikre at alle gæster får en
god oplevelse især om lørdagen, hvor antallet af gæster er steget meget.
Af andre spændende ting der er blevet brugt tid på i 2017:
- vil jeg nævne begrebet Alkoholbevilling. En størrelse som man skal have
respekt for! Vores tidligere bevilling udløb og ved den lejlighed kunne vi
konstatere at den tidligere ikke var udstedt til foreningen men til den
tidligere forpagter så det var helt forfra. Efter en del arbejde og aflevering af
ca. 1 kg. papir til Politiet og en del efterfølgende korrespondance, lykkes det
at løse opgaven.
- Koldtvandskaret har vi arbejdet på i 2017 og håber der snart er en løsning på
vej.
- Entre systemet har Erik brugt en del tid på at analysere og skabe overblik på
alle de armbånd der er udleveret. Status er pt. vi er ved at få et overblik men
det er ikke særlig let at få oplysning ud at det system!
- På tekniksiden har 2017 været noget billigere end 2016 ved at ændre at
tilsynet primær via Jimmi har vi undgået ekstra udgifter og nedbrud.
- Vi fik i december renoveret vore omklædningsrum bl.a. med frivilliges hjælp
som vi sætter stor pris på.
- Vi fik i 2017 forlænget vores tilskudsaftale med Struer Kommune for
yderligere 2 år, hvor de bakker op om vores aktiviteter på medlems- og
varmvandsbehandlingssiden.
- Etablering af en afdelingen af Gigtforeningen er der også blevet arbejdet på
og der er blevet forsøgt etableret en bestyrelse uden held, hvorfor arbejdet er
sat i bero.
- Der er afholdt en del arrangementer med bl.a. Midnats Spa – for natteravne,
Kæreste Spa og Jule Saunagus.
- Udviklingen i timer til genoptræning har været stagnerende men er fortsat er
indsatsområde, dog har der været en svag stigende indtægt.
- Vi har aftalt et tættere samarbejde med Struer Grand Hotel som investere i
deres og vores koncept for at tiltrække flere fælles gæster. Indtægten i 2017
var uændret i forhold til 2016.
- Samarbejdet med Wellness Salonen og Mette Thomassen stoppede i efteråret
da hun valgte at flytte salonen hjem.
Bestyrelsens konklusion på disse tiltag er at udviklingen fortsat går i den rigtige
retning, hvor vi ser øget aktivitet i Kurbadet og på behandlersiden.
Omkostningerne for at skabe denne øget aktivitet er dog pt. større.
På medlemssiden er der i 2017 sket nogle mindre forskydninger i de forskellige
medlemskaber som samlet får indtægten til at stige med 3,4%.

2018
Vi er godt i gang med 2018, hvor udviklingen igen bevæger sig den rigtige vej og
under budgetpunktet senere på dagsorden, vil vi fra bestyrelsens side
præsentere et budget og en plan som kommer til at sikre Kurbad Limfjorden de
næste år frem. En plan som vi vurdere er den optimale løsning ud fra de
nuværende vilkår.
Efter denne gennemgang af 2017 vil jeg gerne runde af med at sige tak for
indsatsen til de frivillige for en hjælpende hånd. Til personale for at skabe
rammerne for medlemmer og gæster så de får en god oplevelse i Kurbadet og til
bestyrelsen for samarbejdet i 2017.
Tak for ordet.
P.b.v.
Franck Svanborg
_________________________________________________________________________________________________________

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 -795.872 kr.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Formanden fremlagde et budget der er lavet ud fra at kurbadet vender tilbage til
det oprindelige udgangspunkt, hvor det er delt op i 2 dele – en foreningsdel og en
kommerciel del.
Opdelingen sker ud fra den erkendelse at foreningen ikke kan løfte den
finansiering der skal til for at fortsætte væksten i kurbadet.
Foreningsdelen vil derfor fremover arbejde med varetage medlemmernes
interesser og brug af kurbadet.
Den kommercielle del, vil i et selskab under udlejer, fremover arbejde med at
styrke kurbadets position som bl.a. en af Struers største turistattraktioner.
Hvorledes at det nærmere samarbejde mellem de 2 dele skal foregå, bliver aftalt
i nærmeste fremtid.
Der var spørgsmål gående på om det er muligt at få flere bassintimer til
foreningen. Formanden henviste til den nye (kommende) bestyrelse.
Budgettet blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastlagt til en stigning på kr. 250,- for 1 årsmedlemskaber .

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I 2017 blev vedtægterne ændret så bestyrelsen gik fra 7 til 5 medlemmer.
Rasmus, Lars, Jan, Franck trækker sig fra bestyrelsen og der er derfor fire ledige
poster – fordelt på:
3 to-års perioder og 1 et-års periode.
Bestyrelsen foreslår:
Kristina Vestergaard (2 års periode).
Jeanette Juul Quaade (2 års periode) .
Svend Bøgh (2 års periode).
Jørgen Nielsen (1 års periode). Var ikke tilstede pga. en fødselsdag.
Der var ikke andre forslag fra salen.
Vi betragter derfor de fire foreslåede som valgte.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen har ingen forslag.
Salen foreslog:
Ann K. Jensen
Erik Hansen
9. Valg af revisor og revisor suppleant
Poul Just blev valgt som revisor.
Børge blev valgt som revisor suppleant.
10. Eventuelt
Der blev spurgt til bronze-, sølv-, guld- og platin-medlemskaberne mm. for
erhvervsmedlemmer. Det blev fortalt at man kan finde information herom på
www.kurbadlimfjorden.dk
Der blev spurgt til halvårs-medlemskaber. Tidligere har det ikke været muligt,
men burde man overveje det? Bolden er givet videre til den nye bestyrelse.
Der blev spurgt til armbåndene – kunne man ikke køre en ombytning ved at
skifte farve på disse? Kostprisen er en udfordring for at bytte – og det blev

diskuteret, hvordan man kan finde en løsning, så armbåndene ikke misbruges af
de forkerte (gratisterne).
Det blev foreslået at man dropper frugt og vand for at skabe en mere bæredygtig
forretning.
Det blev nævnt at den alm. entrepris er uforholdsmæssig dyr sammenlignet med
kostprisen for medlemmernes entrepris.
Dirigenten rundede dagsordenen af med at takke for god ro og orden
Den afgående formand sluttede aftenen af med en opfordring til at trække på de
gode folk og idéer der er i huset og han takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Struer d. 10.4.2018
Jimmi Villadsen/Lars Nielsen
Referent

