
 

 

Referat   

Generalforsamling i Foreningen Kurbad Limfjorden 

 

Dato: 23.08.2021 

Tid: 18.30 – 19.30  

Sted: Ved Fjorden 6A, 7600 Struer    

Deltagere:  Ann Kragh Jensen, Jørgen Nielsen, Erik Meldgaard Sørensen, Finn Nielsen, Kristina 

Vestergaard, Jeanette Juul Quaade, Poul Just, Inge-Marie Just, Winnie Engtorp og Camilla Smith.  

Referent: Camilla Smith 

Dirigent: Kristina Vestergaard 

 

 

Ad 1)  

Kristina Vestergaard valgt som dirigent og Camilla Smith som referent.  

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  

Ad 2)  

Siden sidste generalforsamling er der sket en markant udvikling i foreningens økonomiske situation. Struer 

Kommune tildelte oprindeligt foreningen 300.000 for 2020 og igen for 2021. Kommunen har orienteret os 

om, at tilskuddet er nedsat til 114.000 kr. pr. år.  

 

Driften har imødekommet dette ved at nedsætte foreningens leje af kurbadet i weekenden med et beløb 

svarende til tabet, så timeprisen er nedsat fra 450 kr. til 275 pr. time.  

 

På nuværende tidspunkt har foreningen 40 personlige medlemmer og 17 erhvervsmedlemmer. 

Vi har en målsætning om at komme op på ca. 100 private medlemmer og 40 erhvervsmedlemmer for at 

økonomien i det balancerer.  

 



 

 

 

Der er for alvor kommet gang i foreningen igen, hvor eksisterende medlemmer møder flittigt op som før 

coronaen. Nu er det tid til at få sat aktiviteter i gang, så foreningen kan vækste igen og blive økonomisk 

bæredygtig i fremtiden.   

Som det første er der igangsat en konkurrence, hvor alle nuværende og nye medlemmer kan deltage i en 

konkurrence om at vinde 6 mdr. gratis medlemskab. Konkurrencen skal være med til at sikre os både 

gentegnelser og nye medlemmer – private som erhvervsmedlemmer.  

 

Bestyrelsen har i det forgangne år drøftet nogle forskellige modeller for, hvordan foreningen bliver endnu 

mere synlig fremadrettet, eksempelvis med en flot brochure, der kan lægges på kurbadets FB-side og i 

receptionen.  

Der er endvidere blevet drøftet forskellige modeller for, hvordan nuværende medlemmer kan hjælpe med 

at introducere deres personlige netværk til foreningen, så vi den vej rundt opnår større tilslutning. Vi har 

brug for medlemmernes gejst og indsats til at skaffe flere medlemmer.  

Til information er oprettelsesgebyret ved nytegnelse af et personligt medlemskab nedsat til 500 kr., så det 

dækker størsteparten af udgiften til kåbesæt osv., der udleveres ved nytegnelse. Driften dækker det 

resterende. Lykkes vi ikke med at erhverve et tilstrækkeligt antal nye medlemmer, kan det betyde, at vi 

hæver medlemskontingentet op til 249,-. Det er en mulighed, der har været drøftet i bestyrelsen.  

  

Blandt flere medlemmer er der et ønske om længere åbningstid for medlemmer lørdag og søndag. Det har 

vi i første omgang afslået pga. økonomien.  

 

Ad 3)  

 

Regnskabet for 2020 giver et underskud på 23.000 kr foruden en stor negativ egenkapital – gælden til 

værftet. Nedsættelsen af det kommunale tilskud er blevet ophævet af en tilsvarende nedsat opkrævning 

for leje af kurbadet i weekenden.  

Foreningen har haft 4, 5 mdr. uden indtægter på medlemsskaber grundet nedlukningen. Der har været en 

indtægt på 199.000 kr. fra medlemskaber og en indtægt på 220.000 kr. for genoptræning, som vi får 

provision på. 

Der er en udgift på 34.000 kr. i forbindelse med erhvervsmedlemmer, som af forskellige grunde ikke har 

betalt deres medlemskab. Blandt andre udgifter er IT, opkrævningsgebyrer og leje af kurbadet.   

 

Generalforsamlingen godkender årsrapporten. 

Ad 4) 

 

Budgettet for 2021 er lagt med udgangspunkt i følgende målsætninger og med bevidsthed om, at der kun 

er 4 måneder tilbage af året: 

50 personlige medlemskaber 



 

 

 

2 x Livø (erhverv)  

1 x Venø (erhverv) 

Forsamlingen godkender budgettet. 

Ad 5)  

Der er ingen planlagte ændringer i kontingentet for 2021. Vi forholder os løbende til økonomien.   

 

Ad 6)  

 

Der er ingen indkomne forslag til behandling. 

 

Ad 7)  

 

Erik Meldgaard Sørensen og Ann Kragh Jensen er genvalgt. 

Kristina Vestergaard vender tilbage som bestyrelsesmedlem efter sin barsel. Hun tager dermed over efter 

Camilla, der dog fortsat deltager i bestyrelsesmøderne i kraft af sin rolle i markedsføringen af foreningen. 

 

Ad 8) 

Erik Hansen er i fravær genvalgt som suppleant.  

Det vurderes, at der ikke er brug for 2 suppleanter. 

Ad 9) 

Poul Just fratræder som revisor. Det er vedtaget, at Revision Limfjorden overtager ansvaret for revision 

fremover. 

 

Ad 10) 

Den nye indretning med grønne planter og det nye dampbad bliver rost.  


