
Referat fra ordinær generalforsamling i Torpedohallens 
Saunalaug 

 
Onsdag d 27 februar 2019 kl. 19.00 

 
 

14 medlemmer deltog i den ordinære generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent og referent: 

Tom Dornov blev valgt til dirigent og til referent Inge-Lise Stenum. 
 
2. Valg af bestyrelse, konstitueret bestyrelse er på valg: 

Den konstitueret bestyrelse blev enstemmigt valgt 
Formand: Tom Dornov 
Næstformand: Poul Schülein 
Kasser: Ulrick Schiotz 
Sekretær: Inge-Lise Stenum 
Medlem: Karin Betz 
Medlem: Lotte Saalbach Andersen 

 
Som suppleanter blev følgende valgt: 
suppleant Henrik Konradsen 
suppleant Eva Carøe 

 
3. Bestyrelsens forelæggelse af vedtægter til godkendelse. 

Tom gennemgik kort vedtægterne, som herefter blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år. 

Der er d.d. 45 medlemmer 
Det koster gennemsnitlig 16 kr. i timen at holde saunaen varm. 
Der var forespørgsel om mulighed for at ændre lidt på åbningstiderne, om d.d. er 
hverdage 7.00 -10.00 og 17.30 -19.30 
weekend 7.00-12.00 og 17.30- 19.30 
Det blev besluttet at forkorte formiddagen i hverdage med 1/2 time og forlænge med 
1/2 time om aftenen, for at tilgodese de medlemmer som kommer sent hjem fra 
arbejde. 

 
Fremover er saunaen åben i følgende tidsrum 
Hverdage fra kl. 7.00 – 9.30 og fra 17.30 – 20.00 
Weekend fra kl.7.00 – 12.00 og fra 17.30 – 20.00 

Husk saunaen er mindst varm 1/2 time efter der er slukket.  
 
5. Bestyrelsens forlæggelse af driftsbudget for det forløbende regnskabsår. 

Tom gennemgik driftsbudget. 
Driftsbudget balancerer og blev godkendt. 



6. Forslag fra bestyrelse eller medlem. 
Der var kommet et forslag fra et medlem, at der blev taget tilbud fra 3 rengøringsfirmaer. 
Forslag blev trukket, efter Tom kunne fortælle, at det var meget let at få dækket den 
ugentlige rengøring. Når der sendes datoer ud for den kommende måned, er de afsat i løbet 
en meget kort tid. Så der er enighed om, at vi indtil videre forsætte med, at vi selv tager 
den ugentlige rengøring af saunaen. 

 
Der blev spurgt til det brune vand som samler sig i det ene hjørne. Det fjernes nemmest, ved 
at komme vand på, så det bliver opløst. Der bliver lagt en svaber i saunaen, så vand nemt 
kan fjernes.  

 
7. Valg af administrator. 

Det bliver Newsec, om er administrator for Ejerforeningen Torpedohallen. 
 
8. Evt. 

Der er forslag om at holde den årlige ”fest” sammen med bådlauget søndag d. 31 marts. 


