
Generalforsamlingen for Midtjysk Friluftsbad

Tirsdag d. 14.11.2017 kl. 19.00 Torvehallen, Hammershøj

1: Valg af ord styrer

2: Formandsberetning v/ Gert Liengaard

Generelt:

Et år der har bølget op og ned, med masser af udfordringer både til Badets fysiske tilstand og ikke

mindst til bestyrelsens arbejde, der har ligget i samarbejdsproblemer det meste af sæsonen. Det vil

jeg komme nærmere ind på senere.

Min første opgave var selvfølgelig at m dannet mig et overblik over de arbejdsopgaver, der lå foran

mig og bestyrelsen. Der er 27 områder, der alle har noget med bestyrelsens arbejdsområder at gøre,

så jeg lavede en funktionsopdeling af disse områder, så hver enkelt medlem af bestyrelsen fik hver

sine ansvarsområder, og resten skal så løses af den/de der melder sig ind på de enkelte opgaver.

Men der er stadig mange opgaver, der ligger og mangler opmærksomhed, og som har betydning for

Badets drift og økonomi. Der vil i sæson 2018 yderligere blive arbejdet på at m struktureret disse

områder.

Igen i år har der været store problemer med samarbejdet i bestyrelsen på trods af, at jeg har afholdt

møder og et seminar om, hvad det vil sige at samarbejde og nå et fælles mål som er til gavn for

Badet. Det har vist sig over sæsonen, at hvis der skulle være en mulighed for at finde en fælles

ramme for bestyrelsen og dens arbejde fremadrettet, skulle der ske noget, inden bestyrelsen ville gå

i opløsning til stor skade for Badet. Jeg blev desværre nødt til at træffe en beslutning, der indebar at

jeg måtte bede to medlemmer fra bestyrelsen om at trække sig fra deres ansvarsområder med det

resultat, at vi ikke kunne have gavn af deres arbejde.

Det skal siges at Brian og Else har ydet en kæmpe stor indsats for Badet og har ydet et vigtigt

stykke arbejde, som vil blive savnet. Men det har bare ikke været muligt at m et brugbart

samarbejde i gang.

Der er nu skabt et arbejdsklima i bestyrelsen der er positivt og skabt en fælles forståelse for hvordan

vi kommer videre med vores arbejde med at gøre Badet bedre og få skabt endnu bedre rammer for

vores gæster.

Vi har også fået besat suppleant pladserne med gode kræfter, så bestyrelsen kan se frem til sæson

2018, hvis den altså bliver genvalgt i sit fulde omfang.



Vi i bestyrelsen har også lavet nogle fejl, der skal udbedres til næste sæson. Der skal bl.a. være en
bedre udmelding om de arrangementer, der skal foregår.

Opstart af sæson 2017:
Vi fik malet en hel del og fik lavet to af vores bede om, Det stod Brian for, og det må nok siges at

det kom til at se godt ud. Vi fjernede rutsjebanen, der stod ved det store bassin, den var faldefærdig

og blev meget sjældent brugt.

Brian fik også lagt og rengjort fliser ude og indenfor, så jeg synes at Badet fremstår indbydende.

Baderummene fik i bruseområdet en gang maling.

Vi fik indkøbt en gas grill, som man kan leje for 75 kr. Det har været en stor succes. Vi har også

investeret i et køle/fryseskab til brug for vores gæster, det er blevet godt modtaget.

Vi fik også etableret en beachvolley bane, som vi håber vil blive brugt meget i den nye sæson 2018,

til stor fornøjelse for de unge.

Kiosk:

Else ydede som vanlig en stor indsat. Der har trods et skiftende og til tider skidt vejr været en

fornuftig omsætning i kiosken. Det har også kunne ses på omsætningen. Da noget af omsætningen

er fra udlejningen.. Det vil jeg komme nærmere ind på under pkt. udlejning.

Vi har været underbemandet sidst på sæsonen i kiosken, og bestyrelsen har trukket store veksler på

hinanden ved at også at skulle stå i kiosken. Der har også været enkelte lokale der har støtte op og

har taget en del vagter i kiosken. (en stor tak til dem).

Teknik:

Jan har stået for teknikken og har gjort det rigtig godt. Der har ikke været de store nedbrud eller

uheld på anlægget, som har gjort at vi ikke kunne invitere vores gæster indenfor. Henrik har

fungeret som afløser for Jan på teknik området og det er et samarbejde, der har fungeret godt.

Livredderne:

Henrik og Adrian har haft ansvaret for livredderne i år, og det har fungeret godt. Det har været

nogle ansvarsbevidste livredder, som har været ansat i år. En stor tak til Christine, Emilie og Lucas

for deres indsats.

Hjemmeside og Facebook:

Jens Frederik har dette som ansvarsområde han har fået det godt op at køre, Jens Frederik har også

stået for udformningen af vores online booking som kommer til at køre fra 2018 sæsonen og vil

blive opstartet først i det nye år, han har været aktiv på Facebook, som har givet en masse nye

likes (syntes godt om). Der vil blive sat yderligere ind på at optimere disse sites.



Morgensvømmerne:

Har klaret sig selv og det har fungeret fint.

Svømmeundervisning:

Der har Gita igen formået at gøre det til en succes med masser af tilmeldinger, der blev hurtig
optaget på de oprettede hold.

Udlejning:

Det har igen været en god sæson for udlejning præcis som i sæson 2016. Områdets efterskoler samt
Hammershøj skolen har benyttet det flittigt, der er kommet et større fokus på Friluftsbadet fra de to
store byer Randers og Viborg, der har været nogle udlejninger fra disse byer og som klart vil
benytte det igen, samt anbefaler det varmt. Som det kan ses af regnskabet, har udlejningen ikke
været så god som sidste år, men det skyldes at noget af omsætningen er kommet ind via kiosken og
derfor ikke blevet konteret det rigtige sted. Det er selvfølgelig afledt af de problemer, der har været
i bestyrelsen og manglende kendskab til hvordan betalingen af udlejningen skal foregå. Det sker
ikke igen. (Det nye booking system).

Soppefest:

Vi fik lavet et arrangement, som forløb ganske godt. Der vil dog blive sat et større fokus på dette
arrangement til sæson 2018.

Henrik er gået ind i soppekomiteen.

Vil gerne takke for det bidrag som vi fik fra soppe komiteen.

Sponsor:

Vi har mistet et par sponsorer i år grundet at de er stoppet med at have virksomhed. Der har dog
ikke været rettet den store opmærksomhed på dette felt i år, men det bliver en af vores store
indsatser til næste sæson 2018.

Vi vil gerne takke alle sponsorerne for deres bidrag.

Rengøring:

Vi er gået fra at have et rengørings firma over til at have privat rengøring, derved har vi halveret
udgiften til dette område og standarden har vi stadig kunne holde.

Arrangementer:
Vi har afholdt soppe arrangement, Pool party, aqua fitness og vi slog dørene op for de soppefest
gæster der havde lyst til en nat dukkert efter festen, disse arrangementer blev afholdt med succes, ogvil fortsætte i sæson 2018. Der er nye tiltag på vej til næste sæson.



Sæson udvidelse:

Vi har i år udvidet sæsonen med at holde åbnet i weekenderne i september måned. Det har
selvfølgelig været omkostnings belastet og det skal evalueres i bestyrelsen, om det er noget vi vil

foresætte med.

Regnskab:

Alex vil gennemgå vores regnskab. Igen i år skal Alex ha en stor tak for sin tålmodighed med os i

bestyrelsen og vores manglende afleveringer af fakturaer. En stor tak til Alex for sin indsats.

3: Regnskabsaflæggelse : Alex Petersen

4: Valg af revisor.

5: Forelæggelse af budget og driftplaner for den kommende sæson 2018

Budget for 2018 er fremlagt af Alex Petersen.

Driftplaner:

Der vil blive fulgt op på driftplanen fra 2016 om renovering af Badet. Der er gjort tiltag til at starte

en svømmeskole i sommerferien, Vi skal være mere synlige når der er soppefest, der skal være en

massiv pressedækning på Badet i hele næste sæson, der skal lavet og gøres mere ud af vores

hjemmeside og Facebook, opstart af vores online booking system.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter.

Gert Forsætter som formand

Berit Hald er på valg

Jan Pedersen er på genvalg

Henrik forsætter som medlem

Adrian forsætter som medlem

Per er på valg

Anders er på valg

Brian er på valg

Else er på valg

Jesper er på valg

7: evt


