Referat - Repræsentantskabsmøde
Torsdag, den 19. maj 2015.
Sted: Københavns Rådhus, hovedindgang, udvalgsværelse D

Deltagere: Jacob Christian Schrøder, Kristian Gadegaard Mohr, Jesper Hermund, Otto Skak, Claus Nielsen,
Bent Petersen Andresen, Lars Weiss, Dorte Boe, Sven Hedegaard, Peter Møller Nielsen, Steen Bjørn
Pedersen, Conny Krogh, Niels Bækgård, Lasse E. Hansen, John Mogensen, Jørgen Mosbæk

Velkomst og kort indlæg om Københavns Kommune
Lars Weiss fra miljø og teknik udvalget fortalte om København og byens udvikling, og hvilke udfordringer
det giver at byen vokser med 1.000 indbyggere pr. måned.
Ordinært Repræsentantskabsmøde
1. Valg af dirigent
Sven Hedegaard blev valgt
2.

Spørgsmål og bemærkninger til formandens skriftlige beretning om Rådets virksomhed.
Kun 4 druknede ved badning fra strand, hvorimod drukning ved badning fra båd er stigende.
Drukneulykker i havne er højest
Vinterbaderåd Gennemført i slutningen af 2014, og tilbagemeldingerne fra klubberne er at de er
glade for dem.
Det overvejes at arbejde hen mod færre baderåd.
Der blev orienteret om projekt Vandsikker kommune og Jammerbugt kommune.
Det nye vandsikker kommune flag blev vist
Rådets brochurer har fået ny design linie.
Brochurerne bør være på flere sprog. De har tidligere været på engelsk og tysk også, og de nye
opdaterede brochurer bør oversættes.
Det blev foreslået at sprogskolerne fik den opgave.

3.

Forelæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremvist og gennemgået. 2014 viste et underskud, men det er nu rettet op, og
resultatet viser et overskud på kr. 88.241,-. Dette er opnået ved at reducere
personaleomkostningerne og de øvrige omkostninger.

4. Evt. indkomne forslag
Ingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.
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Svend Hedegaard, Steen Bjørn Pedersen, John Mogensen og Harald Kortland var på valg i år.
Alle ønskede at genopstille og alle blev valgt for den næste 2-årige periode.
6. Valg af statsautoriseret revisor
Deloitte blev genvalgt som revisor. Deloitte har hidtil udarbejdet regnskabet uden beregning, men
de har i år varslet at de fremover vil tage betaling for det. Vi afventer pris.
7. Eventuelt
Sidste år – indberetninger uheldsstatistik
Der arbejdes med en tilpasning sammen med svømmebadsteknisk forening.
Vi mangler penge til projektet, så vi skal have det eksisterende gennemgået og beskrevet, og have
det kickstartet igen.
Nyhedsbreve
Det blev nævnt at vi sender for få nyhedsbreve ud, og at det er vigtigt for foreningerne at der
orienteres ud, plus det giver en signalværdi.
Det er Rådets opfattelse at der ikke var mange der læste dem, så derfor har vi ikke lagt så meget
energi i det.
Der kom forslag om at vi var mere synlige på de sociale medier. Det kunne skabe nogen gode
dialoger og debatter.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde:
Indlæg om Havnebadene i København v/Jacob Schrøder, projektmedarbejder, Havnebadene, Kultur- og
fritidsforvaltningen
Jacob Schrøder fortalte om de første havnebade og udviklingen til i dag – herunder sikkerhed, vandkvalitet,
udfordringer og udviklingen i besøgende.
Link til Jacob Schrøders powerpoint
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