
Referat af ordinær generalforsamling Lynæs Havbad søn. 8. marts 2020 i Gubben store sal.


56 medlemmer incl bestyrelse deltog i brunch fra kl. 10 til 11 hvorefter formanden kalder til ro og 
generalforsamlingen begynder.


Under hele brunchen kører Kajs billedshow fra årets gang i Badeklubben.

Det var planlagt at livredder John Mogensen skulle indlede med 15 min. indlæg: red liv i koldt 
vand, men John havde set forkert i kalenderen og mødte lørdag 7/3 kl. 10.  Kunne ikke søndag 
men lover at komme til Lynæs og holde det på broen i forbindelse med et lørdagsmedlemsmøde.

( 3. lørdag i måneden)


1.

Valg af ordstyrer og referent.

Bestyrelsen foreslår Svend Mortenen som vælges og konstaterer at mødeindkaldelsen er rettidig 
udsendt.

Elsebeth Nielsen foreslås og vælges som referent.


2.

Bestyrelsens beretning.

Lis: Lynæs Havbad har siden starten 2015 haft jævnt stigende medlemstal og da det ultimo 
december 2019 rundede 420, var smertegrænsen nået.

Der blev stoppet for tilgang og oprettet venteliste.  Der er pt 55 på listen.


Det har været en fin sæson selvom der ikke har været is og ikke brug for issaven.

Vi er sluppet for de store tangbjerge og der har været masser af badende i vandet.


Vi må vente med isbad til Lyn x 12 13 juni hvor Vibeke ligesom i fjor bestiller  vildmarksbad og et 
ton is.


Jonna: medlemsstatistik.

Som altid er der medlemmer i restance som først får betalt efter rykkere  pt. 70.

De vil  blive slettet ved manglende betaling og pladsen tilbydes fra ventelisten.


Spørgsmål fra salen vedr. adgang til klubbetalt sauna uden gyldigt medlemsskab.

Misbrug kan aldrig undgås, men vi har Havnen på vor side og de kan lukke en chip hvis ejeren 
ikke er medlem.


Badestatistik for februar:

Jonna har gennemgået bogen, det er kan være  vanskeligt  at tyde navnene , beder om at 
medlemmer skriver så tydeligt de kan fornavn, forbogstav på efternavn og medlemsnr.

Resultat:

651 badebesøg af 133 badere  på 29 dage.


Gennemsvømmede kilometre juni  juli  august 

144 km fordelt på 41 svømmere

Top 10 gættekonkurrencen

Alle gættede rigtig Kaj nr. 1

                           . Hans nr 2

                             Vibeke nr. 3

Lis overrakte en buket til Kaj med tak for indsatsen.


Der ligger nu ny logbog til registrering af svømmede distancer. Både issvømning og 
sommersvømning.


Faste aktiviteter:


Sauna  klubbetalte tider.

Gus : Kaj C  Morten K  Helle, nyudlært  Mette W.

Fuldmånebadning, tjek tid på tavlen i badehuset/ hjemmesiden




Lynæs ligger optimalt da man i sommerhalvåret kan nyde både solnedgang i vest og måneopgang 
i øst

Lyn X  isbad  bålfad  pandekager skumfiduser/popcorn store badedag  hvor mange kommer i 
vandet på en gang?

Julearrangement: Svømning om juletræ  gløgg  æbleskiver saunagus

Nytårskur  ekstra sauna bobler  kransekage  saunagus 


Pligter i badehus:

rengøring i vintersæsonen, alle bedes tage en tørn og skrive sig på tavlen

vejledning og miljøvenlige rengøringsmidler i skabet bestyrelsen skal bestræbe sig på at der altid 
er fyldt op.

Man medbringer selv vand,  der er elkedel i skabet.

I vejledningen regnes med rengøring en gang ugentlig i 2 uger, men generel er det en god ide med 
2 gange ugentlig nu vi er så mange, bestyrelsen anbefaler to personer ad gangen, så er det også 
hyggeligere.

Kaj vil overveje at ændre tavlen til næste sæson så man skriver sig på for en uge af gangen.

Til daglig rydder alle op, fejer og tørrer gulv ved behov

Glemte ting samles i spand, som tømmes den 1. I måneden ( smides direkte i skraldespand og 
fjernes af dagrenovation)

Lånehåndklæder leveres nyvaskede tilbage af låner.


Medlemsdialog vedr. ordensregler  især badetøj  og sko i sauna.

Enkelte medlemmer af Lynæs Havbad/ øvrige foreninger i Havnen/ gæstesejlere m.m. er ikke 
tilbøjelige til at følge de opslåede regler med mindre de er underskrevet af Havnen, andre vil 
overhovedet ikke rette sig efter dem uanset underskrift.

Efterlyser argumenter, at gulvet bliver ødelagt af vandet, at nylon og andre syntetiske materialer 
afgiver dampe og partikler ved opvarmning.

Kaj skriver nyt opslag til sauna hvor årsagen til reglerne er anført.

Men:

Lis: vi har ikke regler for reglernes skyld, men for at beskytte bygningen og os selv.

Klubbens mantra er dialog og respekt.  

Der er  ikke medlemmers opgave at gå ind i en konflikt.

Man kan bade med eller uden tøj som man ønsker, mange  unge mennesker i dag er meget 
blufærdige, så hvis det ikke er nok for dem at svøbe et tørt håndklæde om sig så lad dem beholde 
bikini/ badedragt på i saunaen og drengene badebukser, men ikke de store shorts som rummer 
adskillige liter vand. Og badesko/ våddragter er naturligvis bandlyst.

Hvis der er problemer med et genstridigt medlem så orienter bestyrelsen, som tit med 
lokalkendskab kan løse problemet, og ellers kontaktes Havnen, som bakker os op.

Et medlem kan ekskluderes og Havnen inddrage chippen.


Årets øvrige nyheder.

Svømmebøjerne er suppleret med  60 meter svømmeline fra trappen ved fyret til 1. bøje og Kaj 
har også sat afstandsmarkering langs oplevelsesbroen fra den lille trappe til vintersvømmere, men 
også en hjælp til begyndersommersvømmere.

Husk at skrive distancer i den ny svømmelogbog.


Forrige år fik vi lagt fliser omkring badehuset så der er adgang for kørestolsbrugere, i denne 
sæson kom handicapliften i hus og ved en festlig indvielse i sol og sommer med borgmestertale 
og flag blev Hans liftet og viste resultatet af vinterens svømmetræning i Frederiksværk.

Efter den officielle indvielse trillede en lille dame i elkørestol med sin hjælper hen til liften og 
spurgte om hun også måtte få en tur, og det fik hun.

Der er ikke mange steder på Nordkysten, hvor kørestolsbrugere kan komme i vandet og Lynæs 
Havbad har usædvanlig gode forhold, flere har vist interesse og vi er ved at planlægge strategier 
så vi er klar når vandet bliver varmere.

 Kaj har forestået en underetage til skabet, som kan rumme åg, sejl,håndtag , nøgle og manual og 
har sat lås på, som nu bliver kodet så den også kan åbnes af chippen til badehusdør for 
bevægelseshæmmede medlemmer.




Ideen er at den bevægelseshæmmede bruger bliver medlem og kan medtage en eller to hjælpere 
efter behov.  En hjælper får instruktion i brug af liften af et Lynæs Havbad medlem, den  evt anden 
hjælper går med i vandet. 

Søndag 15. marts kl. 19 viser TV Lorry et indslag om Hans hvor bl.a.Havbadet indgår.


Fremtidsplaner:

Havsikkerhed  nedkøling

Livredning.


John Mogensen fra Livredningstjenesten “ red liv i koldt vand” orientering på broen ved 
badehuset. Tidspunkt annonceres på hjemmesiden/ tavlen i badehuset.


Instruktion i havsvømning, bl.a. brystcrawl med fokus  på vejrtrækningen.


DGI tilbyder “genoplivning med og uden hjertestarter”  aftenkursus for 15 deltagere.

15.maj 2020 i Gubben.

Interesserede kan tilmelde sig på mail til Lynæs Havbad.

Kurset kan gentages til efteråret.


Børn og Havbadning:

Skolen ved Havet har efterspurgt samarbejde. 

Bestyrelsen nedsætter svømmeudvalg: Linda Udby, Anita Juhl, Karen Hildebrandt og Lis 
Kristensen.

Livredningstjenesten uddanner instruktører  interesserede medlemmer af Lynæs Havbad kan 
melde sig.


Nyt badehus, sauna og trappe:

Arbejdsgruppe bestående af

Peter Lassen fra Havnen

Lis Kristensen.    Lynæs Havbad

Morten Kipper.              “

Svend Mortensen.        “


Den gamle sauna pilles ud af badehuset, ny sauna i samme stil som det eksisterende hus bygges.   
Der vil være plads til 20 25 personer. De to bygninger forbindes med en gang med vindue mod 
vest.

Svend Mortensen som er arkitekten bag og byggeleder gennemgår projektet, 

tegning søges lagt på hjemmesiden.

Den ny sauna får 2 store vinduespartier mod syd og vest, bredere bænke som kan klappes op og 
klinkegulv.

Havnen lægger nyt gulv i det gamle badehus, formentlig linoleum.

Lokal Entreprenør står for det udvendige arbejde,

Lynæs Havbad håber at kunne klare det indvendige med Svend Mortensen som byggeleder

( har god erfaring fra vellykket byggeri af Kajakhotel i Sejl  og kajakklubben )

Interesserede kan melde sig til Lynæs Havbad. Svend vil stå for arbejdsholdene,

det bliver nødvendigt med regneark til registrering af frivilligt arbejde.

Clara melder sig som den første.


Badetrappe, 9 m. bred, 60 cm. dybe trin placeret langs oplevelsesbroen fra den lille trappe .

Kaj har tegnet og udtænkt konstruktionen. Egeplanker ( fra vores revisors savværk) monteret på 
vinkeljern forankret i cement.  Trappen kan afmonteres og tages op om efteråret.


Trappen vil give flere muligheder for friluftsliv i havnen. Man kan ligge på den, sidde, lege, bade fra 
den , en rigtig familietrappe.


Finansiering:

Lis har under hele forløbet undersøgt alle tænkelige muligheder for støtte, kommunale puljer, EU 
midler og diverse fonde , har udfærdiget ansøgninger inden for tidsfrister og besvaret supplerende 
spørgsmål. Især LAG midler(EU) trækker tænder ud.

Afventer forhåndsorientering fra Nordeafonden




DGI en mulighed med 400 medlemmer.


Budget  550.000 

Medfinansiering ved frivilligt arbejde 

Egenkapital 50.000 hensættes til medfinansiering.


3.

Fremsættelse og godkendelse af regnskab

Susanne Schødt:

Overskud             19.713,00

Egenkapital.         46.818,35.      Regnskab godkendes med applaus.


4.

Fastsættelse af kontingent:

Uændret 150,00 for 2020.


5.

Budget 2020 

Susanne Schødt: kontingenter( 350 medlemmer x 150 ).        52.500,00

Balancerer  udvidede Saunatider er medregnet.

50.000 hensættes til finansiering af byggeudgifter.

Godkendes med applaus.


6.a forslag fra medlemmer:

Michael foreslår udvidede eftermiddags Saunatider, andre ønsker forlænget formiddagstid.

Kaj gennemgår tider, enkelte tider 7 8 kan flyttes og budgettet giver plads yderligere timer.

Regner på det og lægger resultatet på hjemmesiden og tavlen i badehuset.

6b.forslag fra bestyrelsen:

Kontingentforhøjelse til 250,00 årligt fra 1 jan 2021

godkendt ved håndsoprækning.


7.

Valg til bestyrelsen:

Lige år  3 på valg for to år

Susanne Schødt

Jonna Jørgensen

Elsebeth Nielsen

Alle genopstiller og bliver valgt.


8.

Valg af to suppleanter for et år

Kaj Christiansen

Morten Kipper

Begge genopstiller og bliver valgt.


9.

Valg af 1 intern revisor for et år

Søren Kristiansen genopstiller og bliver valgt.


10.

Evt.

Vibeke Mortensen informerer om opgaver i forbindelse med Lyn X år 2020:

Fredag 12. juni fra kl. 16

Lørdag 13. juni fra kl. 10 16.

Primær renholde pladsen fjerne affald tømme. skraldeposer

Man bedes melde sig til Vibeke

Aktive får forplejning.




Svend Mortensen takker for et godt møde og runder af med et par ord til Lis: 

Det er en spændende tid med medlemsrekord, byggeri af sauna, nyindretning af badehus og 
familiebadetrappe.

Svømmefaciliteter nu udvidet med svømmemål langs oplevelsesbroen.

Fondsansøgninger inden for tidsfristen.

Det kræver meget af klubben, bestyrelsen, alle de aktive, men mest af formanden.


Så kære Lis, det er i høj grad din dejlige begejstrede, forstående, lyttende, dynamiske indsats, der 
midt i mand, arbejde og børnebørn, har skabt denne succes. Fra den lille gruppe småfrysende 
havbadere som det startede med, til dette fantastiske samlings sted. En rullende udvikling som 
kræver en næsten daglig indsats.

Det er vildt at du kan og vil.

Jeg ved at du vil svare: det er jo os allesammen.

Det er det også, fordi.....du så fantastisk inspirerende går foran.


Referent 

Elsebeth Nielsen





