
Foreningen Sjællandsgade Bad
Generalforsamling 07.06.2021

GENERALFORSAMLING I SJÆLLANDSGADE BAD
REFERAT

HVOR OG HVORNÅR:
Mandag den 7. juni 2021 klokken 18.00-21.00 i Sjællandsgade Bad, Sjællandsgade 12A, 2200
København N.
 

DAGSORDEN
 

1. Velkommen til - Bestyrelsen byder velkommen og åbner generalforsamlingen.
Ad 1: -

2. Valg af dirigent og referent.

Ad 2: Kampvalg: Liste ”opdrift” stiller dirigent pga. mistillid til siddende bestyrelse og ledelse

Valgt dirigent: Lissi Olsen, jurist og leder af Frelsens Hærs retshjælp. Valgt referent: Freja

3. Bestyrelsens beretning - Bestyrelsen gør status på året, der er gået og fortæller om de
vigtigste højdepunkter.

Ad 3: - Liste ”opdrift” udtrykker mistillid til siddende bestyrelsen og ledelsens arbejde. Det noteres
og må blive taget op af en ny bestyrelse.

4. Visionsstrategi og ny driftsaftale 2021-2024.
Bestyrelsen og den daglige ledelse redegør for den fornyede driftsaftale for Foreningen
Sjællandsgade Bad.

Ad 4: -Der er i salen udbredt kritik af såvel strategi, regnskab samt driftsaftale.

5. Regnskab 2020 og budget 2021
Som bilag til indkaldelsen findes regnskabet for 2020 og budgettet for 2021. Der vil
her være sat tid af til at redegøre særligt for corona-restriktionernes påvirkning af
økonomien og hvilke tiltag, der er gjort for at klare os igennem.

Ad 5: - Ingen kommentarer fra salen

6. Indkomne forslag - Eventuelt indkomne forslag vil blive behandlet her.

Ad 6: Det vedtages, at forslagene (undtaget forslag 1.1.) udskydes til næste eller en ekstraordinær
generalforsamling. Forslag 1.1. vedtages.
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7. Valg til bestyrelsen og valg af intern revisor/kasser

Alle opstillede giver en kort 1-minutters præsentation, hvorefter vi går til stemmeafgivelse.

Medlemmer af bestyrelsen:

Rie Ljungmann: På valg
Lene Birke: På valg (genopstiller ikke)
Kasper Schultz: På valg (genopstiller ikke)
Antoine Améaume: Ikke på valg
Emma Laura McLellan: Ikke på valg
Mads Tanghøje: Ikke på valg
Mayada M. Mohamedani: Ikke på valg 

Ad 7: Rettelse: Lene Birke genopstiller ikke, og dermed er der 3 ledige pladser til betyrelsen + 2
suppleanter. Der stemmes seperat.

Det vedtages, at Charlotte Bill, Claus Ekman og Michael Espensen er valgt til bestyrelsen.
Det vedtages, at Karina Espensen og Kasper Bech er valgt som suppleanter.
Det vedtages, at Antoine Améaume er valgt til kasserer.

8. Eventuelt.

Ad 8: - To medlemmer af den siddende bestyrelse tog ordet og udtrykte deres uenighed i den
mistillid, der blevet rejst undervejs og understregede deres bekymring herfor. De udtrykte deres
udelte støtte til den måde badet er blevet ledet på af de ansatte.
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