VID Generalforsamling afholdt 14. marts 2015 – hos Kerteminde Vinterbadere
Dagsorden:
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Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning v/Thomas Frisendal, Det Kolde Gys
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
På valg er:
Claus Svendsen for Gilleleje, Bo Nielsen for Hewlett Packard og Hanne
Hansen for Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen. Alle 3 modtager valg.
5. Fastsættelse af mødested i 2016
6. Evt.
Thomas Frisendal bød velkommen.
1. Valg af dirigent og referent
Karl Krapalis, Kerteminde blev valgt til dirigent og Hanne Hansen, Ishøj
Strandbadeforening Isbjørnen blev valgt til referent. Karl Krapalis konstaterede, at
generalforsamling var korrekt og rettidigt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Thomas Frisendal aflagde en kort beretning i form af følgende slides. Beretningen
blev godkendt:

Thomas takkede Tony Dall, Kerteminde Vinterbadere for værtsskabet, takkede også
den store skare at hjælpere fra bl.a. Turismens Venner.
Det går rigtig, rigtig godt. VID er en upolitisk, ubemidlet forening. Vi har ingen
aktive tiltag, Der opfordres til snak – det er foreningens formål.
Vinterbadning kan kaldes en ekstrem sport, en stor idrætsgren, med mange gamle,
sjove og nogle gange forbavsende traditioner, som bevares.
Man bader gennem hele livet, dagligt, og nye kommer til, der er stor tilvækst.
Vinterbadning taler til et bredt udsnit af befolkningen, og vi satser på at nå 100 VIDforeninger i 2015.
De tørre tal taler for sig selv.
3. Indkomne forslag.
Peter Smith fra Hvidovre Vinterbadere havde indsendt følgende forslag:
Oprettelse af en lukket FaceBook gruppe.
Der blev debat om, hvorvidt sådan en gruppe kunne blive ved med at være lukket,
om hvem der skulle vedligeholde FB-gruppen,
Man syntes, at VID fungerer fint på nuværende måde, hvor mail sendes rundt, og
man kan kontakte hinanden direkte med råd og dåd.
Det blev foreslået, at Peter, Hvidovre udfærdiger en beskrivelse, som bestyrelsen
kan godkende.
Det blev ligeledes foreslået, at Peter, Hvidovre starter en åben gruppe, og så kan
VID tage det op i 2016, så kan man se, hvordan det er gået.
4. Valg til bestyrelsen
Claus Svendsen for Gilleleje, Bo Nielsen for Hewlett Packard og Hanne Hansen for
Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen blev alle 3 valgt med applaus.

5. Fastsættelse af mødested 2016
Jomsborg, Århus tilkendegav deres gæstfrihed i 2016. Dato for generalforsamling og
årsmøde 2016 er fastsat til 12. marts 2016.
I 2017 er Isbjørnen, Ålborg klar med nye faciliteter, og så er vi velkomne.
6. Jens Klausen fra De Dragør Vandhunde takkede bestyrelsen for arbejdet i det
forgangne år.
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