Kurbad
Limfjorden
Referat
Generalforsamling i Foreningen Kurbad Limfjorden
Dato:

25. april 2022

Tid:

18.30 – 19.30

Sted:

Kurbad Limfjorden

Deltagere:
Hansen.

Ann Kragh Jensen, Jørgen Nielsen, Finn Nielsen, Kristina Vestergaard og Jeannette Schmidt

Dirigent og Referent: Jeannette Schmidt Hansen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år - til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år, 2 i ulige år)
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.

Ad 1:
Jeannette Schmidt Hansen valgt som dirigent og referent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Ad 2:

Efter en lang Coronaepidemi og med en grim krig i Ukraine, er det godt at have et fredfyldt sted, man kan
gå hen. For os der sidder her i dag, er det Struer kurbad, vi tager til.

Her må vi for en stund glemme krigen mellem Rusland og Ukraine samt alle de mennesker som er døde af
Covid 19.

Når vi kommer til wellness, har vi alle muligheder for at slappe af og gear ned for en stund. Det er næsten
som et stort fælles hus med forskellige værelser.

I børneværelset med de 45 ̊ sidder Erik i hjørnet i en spændende dialog sammen med vennerne.
I havestuen med de duftende oliér sidder Henning og Lilian i de 60 .̊
På badeværelset hvor dysserne massager kroppen så skønt, står Elizabeth, Grill Erling, Grethe Mose og
mange andre, imens Vibe tager turen frem og tilbage i badekarret.
I det svedige soveværelse sidder Bjarne og slinget, det er også her Finn udfolder sig med nissehue og
historier.
I køkkenet hvor der brygges kaffe i spandevis, der er der altid udskiftning, for her i huser hjælper alle
hinanden.
I den tilhørende garage sidder Skrøder i motorgraven, imens Majbrit sidder på kanten.

Huset er blevet lidt trænge, sidste år ved denne tid boede vi 43 personer, men takke være Bjarne, Erik og
Finn er vi nu 140 medlemmer samt erhvervsmedlemmer.

Jeg vil gerne tak til alle de lønnede og frivillige som får huset til at bestå.
Til sidst vil jeg afslutte med at sige, at det at komme i Struers kurbad er som at komme hjem, og efter sådan
nogle hyggelige dage, er man klar til den næste uges strabadser.
Ad 3:
Regnskabet for 2021 giver et overskud på kr. 4.147.
Generalforsamlingen godkender årsrapporten.

Ad 4:
Budgetforslag 2022 fremlagt og godkendt

Ad 5

Kontingent for medlemmer ændres d. 01.10.2022 til kr. 249 per måned, grundet øget omkostninger.
Kontingent for erhvervsmedlemskaber øges tilsvarende.
Generalforsamling godkendt forslag.

Ad 6:
Der er ingen indkomne forslag til behandling
Ad 7:
Jørgen Nielsen, Ann Kragh Jensen og Jeannette Schmidt Hansen er genvalgt.
Ad 8:
Erik Hansen er i fravær genvalgt som suppleant. Melaniy Snitgaard er en mulig 2. kandidat der pt
undersøges, om hun vil acceptere at være 2. suppleant.
Ad 9:
Revision Limfjord er fortsat ansvarlig for revision
Ad 10:
Intet til evt.

