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Ikke på valg:
Kasper Schulz

1. Ajo Gry Jonassen er ordstyrer, Lene Birke tager referat
2. Bestyrelsens beretning
Frivillige
Ayo: 100 års fødselsdag. Gruppebilledet af alle de frivillige er et vigtigt historisk billede, og man kan stadig
nå at få sat sit billede ind, hvis man aflevere et billede til badet.
Der kommer løbende henvendelser fra nye frivillige til badet. Der er pt venteliste til gusmester-tjansen.
Bestyrelse: Blandt de frivillige er der to hovedgrupper: gusgruppen og bademestergruppen. De mødes ikke
nødvendigvis på badet, da de er her på forskellige tidspunkter. Derudover er der flere undergrupper som
Queer sauna gruppen: kører på 3 år, 1 gang pr måned, fodbad og fællessang gruppen: kører på 5 år, 1 gang
pr måned, Croquis 1-2 gange pr måned, Næstehjælperne, 1 gang månedligt, Grace hver fredag.
Medlemmer: Badet har ca. 115 medlemmer. Medlemsgaven i år er en lille pose badesalt med citrus- eller
lavendelduft. Bestyrelsen vil have fokus på at få flere medlemsskaber i 2018.
Ansættelser på badet 2017:
Ayo Gry Jonassen stopper som frivilligkoordinator 28 marts 2018, holder afslutningsreception på badet
fredag d. 23. marts kl 17.
Mette V. Mikkelsen er fastansat om Projektkoordinator og fundraiser i 2017.
Lene Hyrup Eriksen er nyansat frivillig- og driftskoordinator far den 1. april 2018.
Thomas Fredsøe er midlertidig ansat i 5 måneder som økonomiansvarlig.
Vi får hjælp fra frivillig revisor Karsten der er meget engageret i at badet skal have bedre styr på badets
økonomi og forretningsgange. Der skal strammes op med den daglige drift i forhold til dagssedler, udlæg
mv.
Eya Ro Rosendahl, Birgitte Haagerup og Maria Hansen har været praktikanter i løbet af 2017.

Miloud Sabri er pt. i ressourceforløb, har badetjanser og hjælper fremover til med hjemløsebad om
fredagen.
Besøgstal 2017:
Badedrift: 9605
Hjemløse: 780
Saunagus: 2940
Arrangementer: 3038
Udlejning: 907
I alt: 17270
Flot fremgang på 45 % i forhold til 2016
Badedrift 2017
Ekstra saunagus torsdag for blandet køn. Saunagus er udsolgt flere uger på forhånd, meget populært.
Mandag er den eneste dag vi holder lukket
Fremtiden
Møde med Københavns kommunes Kultur- og fritidsforvaltningen
Vi er en selvstændig forening med kommunalt tilskud, ny ordning hvor vi får 350.000 kr. i tilskud. Tilskuddet
var tidligere 100.000 kr. Bestyrelsen skal nu lægge budget forud for hver sæson, skrive virksomhedsplan
samt aflevere dokumentation for brugen af tilskuddet. Tilskuddet skal gå til aktiviteter, og udlejning af
badet skal fremover nedtones da det er konkurrenceforvridende. Tidligere tjente vi ca. 80.000 kr. om året
på udlejning. Nu vil vi i stedet indgå i samarbejder med andre sociale, kulturelle og kunstneriske,
sundhedsfremmende foreninger mv. og hører ikke længere under kultur N. Frivillige kan fortsat leje badet
til halv pris. Kommunen betaler stadig husleje og vand mv. Badet vil gerne vide hvor stort vores forbrug af
vand og varme er, så vi kan blive mere energibevidste.
Mette har søgt mange små portioner penge fra fonde. Hun skal fremover bruge mere tid på dokumentation
overfor kommunen. Efter forhøjelsen af tilskuddet er vi ikke så afhængige af fundraising længere.
Udviklingsarbejde og samarbejder 2017
Samarbejde med Blå kors´ Grace, bad for hjemløse hver fredag. Stor succes, 2-3 frivillige fra Grace kommer
med hver gang. Godt samarbejde, de hjemløse får badet gratis fredag, men skal betale som andre brugere i
øvrigt.
Næstehjælperne, godt samarbejde
Ensommes gamle værn, kampagne med infomateriale, folder mv. i forsøg på at få nye ældre frivillige. Dette
arbejde fortsætter.
Nørrebro lokaludvalg støtter tit badet med puljemidler, Thomas Fredsøe er suppleant i social- og
sundhedsgruppe i Nørrebro lokaludvalg som repræsentant for badet, alle kan melde sig ind i gruppen,

Den finske forening holder arrangementer på badet
Dansk saunaselskab
Rosenborgcenteret i forhold til fodbad og fællessang
Mænds mødesteder – kan vi indrette noget i kælderen hvor mænd kan holde møder mv
Sundhedsklinikken via professionshøjskolen med sundhedstjek på badet
Bygningen er 100 år, vi har fået nyt skilt op på facaden: BAD og ny skiltning inde på badet.
Mette arbejder på en større fondsansøgning i forhold til istandsættelse af vinduer. Vi har fået kittet
vinduerne, træet er ok, de skal slibes og males.
Arrangementer
Nyt tiltag:
Badekultur for de små
Beretningen og årsregnskabet 2017 godkendes af generalforsamlingen
3. Godkendelse af regnskab
Thomas Fredsøe fremlægger årsregnskab 2017.
Ekstern revisor har gennemgået og godkendt regnskabet.
Årets overskud er 13.685 kr. Det er udmærket da vi ikke skal have for stort overskud, da vi er støttet af
kommunen. Kapitalindestående er i alt 303.023 kr.
4. Valg til bestyrelsen
Der er 7 pladser i bestyrelsen, samt plads til 2 suppleanter
Thomas Fredsø er på valg og genopstiller
Lene Birke er på valg og genopstiller
Bettina Rønning er på valg og genopstiller
Kasper Schulz er ikke på valg
Peter Vedel og Lauren Seaby har trukket sig fra bestyrelsen
Nikolaj Lykke, Birgitte Haagerup, Sofie Ryelund, Ludibeth Aalborg og Rie Ljungmann stiller op. Alle de
opstillede præsenterer sig selv og der er herefter afstemning.
Bettina, Lene, Thomas, Birgitte, Sofie og Rie er valgt. Kasper fortsætter. Nikolaj og Ludibeth er suppleanter.

