
Referat af af General forsamling den 3.10.2018 Ry Vinterbade klub/RVK                      

28 fremmødte 

Valg af dirigent: Per Bille 

Generalforsamlingen er rettidig varslet via indbydelse og medier. 

1. Formandens årsberetning (Pernille Bang) 

Status: 

-Opsummering af vedtægter 

- Foreningens formål: Fremme vinterbadning i Ry-området generelt, skabe rammerne og sikre 

en bæredygtig økonomi i etablering og Drift 

- Medlems antal pr 3.10.18: 156 opskreven medlemmer, 74 betalende medlemmer for 2018-19 

- Arrangementer der er foregået pt via RVK:  

 - Fuldmånebad den 31.1. 18 

 - Saunabar ved sidste Ry by Night i august 

- Arrangementer i den kommende sæson der er planlagt pt: 

 - Mobilsauna hver søndag fra uge 44 den 4.11.2018 …. Se nærmere på FB vedr. klokkeslæt 

- Gennemgang af tegninger og plan for kommende byggeri/faciliteter på Sdr. Ege 

- Partnerskaber: Teknik og Miljø, Friluts rådet, Visit Skanderborg, Skanderborg kommune, Sdr. 

Strandpark, Gudenåskolen, SSP, Mølleskolen, Skole skibet, Kvikly Ry etc. 

- Økonomi vedr. etablering af byggeri via Fondsmidler, Grøn pulje, Bodil Pedersen og mange 

mange flere , inden projektet står færdig. 

-Snak om Drift omkostninger på sigt: Kommune, Trailcenter, RVK… 

- Sommer opbevaring, da den skal sejles væk fra Sdr. Ege, er under udarbejdelse. 

- Den Videre proces: Bent Nielsen er ansat til at styre processen samt fundraising 

 - 2018: Projekt beskrivelse færdig og sendes til Skanderborg kommune 

- Primo 2019: Fundraising, Ansøgning….Når tilladelserne og økonomi er i hus kan 

byggeprocessen gå i gang. 

-Ultimo: Indvielse, afrapportering og regnskab…. Og så skal der bades 

 

2. Foreningens økonomi ved vores revisor: Per Bille, ingen spørgsmål… regnskab godkendt! 

3. Budget godkendt! 

- Sten Hassager(Arkitekt der har lavet øvrige bygninger på Sdr. Ege) fremlagde estimeret 

budget :  

Sauna + Bro: 900.000 kr  

Bygning på land  1.2 mill. 

4. Valg til Bestyrelse:  

- Ikke på valg: Pernille Bang, Mia Rützau, Susanne Moeskjær 

- På Valg: Lene Høst 

- Træder ud: Jesper Dengsø 

- Ny valgte: Lene Høst,  Peter Schøsler og Annette Løkke Hermandsen 

 


