Referat generalforsamling d. 6/3 2017 Sjællandsgade Bad
Valg af dirigent: Stine
Valg af referent: Lene Birke

Bestyrelsens beretning for 2016 ved Mette
Fornyelsen af bevillingen har fyldt meget hos bestyrelsen i det forgangne år. Det er blevet lavet en
evaluering af visionsplanerne for 2013 til 2016 og denne viste at vi har opnået langt størstedelen af de
planer vi havde på daværende tidspunkt. De eneste to punkter, der ikke er blevet opfyldt er planerne om at
lave en hammam og om at opstarte en café.
Der er blevet afholdt workshops for at udvikle en ny visionsstrategi for 2017-2020. Denne indebærer øget
fokus på 100 års Jubilæumsfejring i 2017, øget brug af kælderen fra 2018. Derudover arbejder vi løbende på
at få nye samarbejdspartnere for at styrke vores sociale profil, at bruge Badet som et læringsrum for
studerende, f.eks. Professionshøjskolen Metropol der har lavet sundhedsklinik og de kreative fag, der kan
bruge stedet til kunst og udstillingsmuligheder.
Bevillingen blev forlænget i 4 år, tilskuddet er steget fra 1,8-2,0 mio. per år.
Bygningen:
De store istandsættelser er afsluttet og det afspejler sig i udgiftsniveauet, hvor udgifterne er formindsket i
forhold til tidligere. I løbet af 2016 har vi fået lagt fliser i herreafdelingen, lavet nye skilte udendørs, fået ny
belysning og lysdæmpning, samt antiskridbelægning på gulvene.
Der er behov for istandsættelse og vedligehold af det udvendige af bygningen, bl.a. trænger de gamle og
originale vinduer til en kærlig hånd. Vi har haft besøg fra Københavns ejendomme angående hvilke
ansvarsområder de har og vi har angående istandsættelse og vedligeholdelse af dette for at lægge en
langsigtet plan.
Medlemmer:
Der er i løbet af 2016 gjort en indsats for at få flere medlemmer i foreningen ved at give en mulepose og
dette er fortsat ind i 2017, hvor man som medlem får et gavekort til Badets faciliteter. Vi har også nedsat
pris til f.eks. Croquis tegning og Midnatsbadning for medlemmer.
Drift og frivillige:
Det går godt med at rekruttere nye frivillige og i ved generalforsamlingens afholdelse fra der sket en
stigning af antallet 70 til 100 i løbet af 2016 og de to første måneder af 2017. Der bliver afholdt Introaftener
for nye frivillige.
Grundet stigningen af frivillige har vi haft mulighed for at holde mere åbent i sommeren og udvide med en
ekstra saunagus dag. Vi har åbent nu alle dag på nær mandag.

Besøgstal:
Der er endnu engang sket en stigning i besøgstallet, fra 9835 til 12860 besøgende fra 2015 til 2016.
Stigningen skyldes primært den ekstra åbningsdag om fredagen og at der har været flere arrangementer i
løbet 2016. Besøgstallet på den andre åbningsdage tirsdag, onsdag og lørdag er forholdsvist stabilt
sammenlignet med 2015, hvilket skyldes at 2016 har været et varmt år. Der er dog sket en stigning i
antallet af saunagæster på dameafdelingen, der nu ligger på niveau med antallet af saunagæster på
herreafdelingen. Antallet er af gæster til saunagus er stabilt og der er udsolgt til de fleste saunagus – også i
sommerperioden. Der er blevet udvidet med en ekstra åbningsdag om torsdagen, der har været en
indkøringsperiode med denne, men det forventes at antallet af saunagus gæster forøges i 2017, da disse nu
er fuldt booket. Forklaringen på at det ifølge grafen ser ud til at der er sket et fald i antallet af saunagus
gæster, skyldes at antallet af gæster tidligere inkluderede gæster til vores månedlige midnatsbadninger.
Disse gæster bliver fra 2016 noteret som gæster under arrangementer. Der er desuden sket en stigning af
gæster i forbindelse med udlejning. Disse udlejninger drejer sig om polterabends, men der er sket en
stigning af udlejning til andre formål i løbet af 2016 for eksempel teaterforestillinger, foredrag,
undervisning osv. Da disse typer af arrangementer kan rumme flere gæster er det en naturlig udvikling at
antallet af besøgende også er steget.
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Ansættelser:
Per, Amalie, Anna og Ro har i løbet af året været tilknyttet Sjællandsgade Bad som virksomhedspraktikanter
og varetaget forskellige arbejdsopgaver fra at arrangere events på Guldberg Pladsen i løbet af sommeren,
ordnet rør og afholdt aktiviteter af sundhedsmæssig karakter. Stine har været ansat som frivillig
koordinator og er blevet fastansat per 1. januar 2017. Mette har arbejdet som afløser for frivillig
koordinator i august og er derefter midlertidigt at ansat som fundraiser og projektkoordinator fra 1.
september 2016 og indtil den 30.6.2017.

Samarbejdspartnere:
Vi får løbende nye samarbejdspartnere og sætter nye projekter i søen med nogle af de gamle. I løbet af
2016 har vi bl.a. samarbejdet med Værestedet Grace, vi har udvidet samarbejdet med Professionshøjskolen
Metropol. Vi har samarbejde med Den finske forening der laver saunaarrangementer på Badet, vi har holdt
fest på pladsen med Simeonskirken og Guldberg skole, Naturistforeningen og Stine og Mette har deltaget i
kursus hos Medborgerne og derigennem også udvidet deres netværk.
Arrangementer:
Som det fremgår af den ovenstående graf er der godt gang i arrangementerne på Badet. Vi har de faste
arrangementer som bliver afholdt 1 gang pr måned bl.a. Croquistegning, Fodbad og fællessang, queer
sauna og Midnatsbadning.
Desuden har vi haft en række andre arrangementer bl.a. plantebyttedag i forbindelse med Badets Byhave,
vandkamp og loppemarked på pladsen, Copenhagen Fashion Week har brugt badet som location, Jazz på
pladsen i samarbejde med Simeons kirken og Guldberg skolen, Julebad og Solhvervsceremoni.
Beretningen godkendes af generalforsamlingen

Gennemgang af Regnskabet ved kasserer Thomas Fredsø
Resultatopgørelse og balance vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside. Vi har fra 2015 til 2016 haft
en stigning i indtægt på næsten 100.000. Dette skyldes en fordobling af indtægterne for badets
arrangementer fra 2015 til 2016, samt en stigning i udlejning.
Årets resultat lyder på 70.651,16 kr.
Foreningens samlede egenkapital er 161.843,66 kr.
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen

Vedtægtsændring
Der har på de sidste 2 generalforsamlinger været diskuteret hvem et eventuelt overskud skulle gå til,
såfremt at Sjællandsgade Bad i værste fald skulle lukke og foreningen bliver opløst.
Den tidligere formulering lød således:
C. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde Sofiebadet.
Den nye formulering lyder:
C. Den siddende bestyrelse forpligter sig til at distribuere et eventuelt overskud, indenfor 12 måneder efter
nedlæggelse af foreningen.
Desuden tilføjes:
D. Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde en eller flere frivillige foreninger med et socialt sigte og
tilknytning til Nørrebro. Bestyrelsen beslutter hvilke foreninger.

Vedtægtsændringen vedtages af generalforsamlingen

Bestyrelsesvalg
Mette V. Mikkelsen, Vibeke Arvidsson, David Samsøe og David Dindorph træder ud af bestyrelsen og der
skal vælges nye medlemmer.
Følgende stiller op: Peter Vedel, Kasper Schulz, Lauren Seaby stiller op. De bliver alle valgt ind i bestyrelsen.
Lidt om de nye medlemmer: Peter har været med fra begyndelsen ved uddannelsen af gusmestre og
koordinerer gusvagter mv. Laureen er fra USA og har været frivillig i saunagus gruppen i 6 år, Kasper har
været med fra foreningens opstart, har været frivillig i perioder.
Intern revisor:
Anders Jonassen er stoppet som foreningens revisor. Vi har fundet en ny regnskabskyndig, Karsten
Egedesø, der er uddannet revisor og er frivillig i andre foreninger. Bestyrelsen indstiller Karsten til posten,
og generalforsamlingen godkender beslutningen.

Eventuelt
Fibi (Vibeke) går af i bestyrelsen og siger et par ord om hendes forhold til badet og glæder sig over at Badet
overlevede og eksisterer i dag. Der lyder tak og applaus til de medlemmer der træder ud af bestyrelsen for
deres store arbejde, og også tak til Mette for hendes indsats som formand.

