Badeklubben Lynæs Havbad
Bestyrelsesmøde 14. februar 2017
Til stede: Lis, Jonna, Jørgen, Vibeke, Hans.
Afbud: Jette.

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Spørgsmål til havnen ved Lis
Se referat fra bestyrelsesmøde den 19. januar 2017.
De mange spørgsmål er behandlet ved havnemøde 8. februar, der er endnu ikke
kommet svar.
Lis tager det op når vi har svar.
Svømmebaner
Lis har fået kontakt med livredder i Gribskov Livredningstjeneste som har stor erfaring
med havbadning og har installeret faciliteter i Gilleleje.
I stedet for faste svømmebaner anbefales forankring af bøjer.
Tilladelse via Søfartsstyrelsen.
Vi skal drøfte placering, antal (3-4), forankring og afstand mellem bøjerne med dem der
har erfaring (Livredningstjenesten, Havnen m.m.).
Evt. udflugt til Gilleleje. Våddragter til havsvømning?
Planlagt møde uge 8 ved surfcentret med Johan, Frederiksværk Svømmeklub og
Livredningstjenesten.
Det ville være fint hvis vi kunne holde indvielse på Havnens dag 9-10 juni.
Forestående arbejder
Kører i ring. Kan først tage stilling, når vi får svar fra Havnen.

Haster
Vedligehold af gulv i badehuset haster – hvis det ikke skal slides ned før tid.
Fundament undermineret, synker.
Tangøen flytter ikke sig selv (Hans og Jørgen går i tænkeboks med en Georg Gearløs
ide).
Den nye trappe er kommet og bliver monteret af Hans, Jørgen og Kaj?

2. Generalforsamling lørdag den 18. marts 2017 kl. 10 i Sejlklubben

Da det er tredje lørdag i måneden bliver der ikke morgenmadsmøde. I stedet serveres
der kaffe/the, brød, smør, ost og spegepølse kl. 10.00 i Sejlklubben i stedet for
wienerbrød.
Indkaldes på mail senest 14 dage inden. Eventuelle forslag til dagsorden inden 7 dage.
Lis supplerer formandens beretning med billedshow fra året der gik.
Revisorpåtegnet regnskab for 2016 og budget for 2017 er på plads.
Vi mangler endelig drøftelse af det langsigtede budget, men hvis vi skal spare sammen
til ny trappe og gangbro mod vest og investere i skridsikkert underlag får vi brug for
kontingent øgning.
Medlemmer har ytret ønske om hjertestarter i forbindelse med Badehuset. Der er
tidligere givet afslag fra Tryg med begrundelsen, at der allerede er en på havnen. Vi
tager det op igen, kontakter Tryg, tjekker markedet og skiltning af eksisterende
hjertestarters placering.
Ved hjertestop er de to første ting man skal gøre: starte hjertelungeredning og ringe
112, som vil vejlede. Man skal helst ikke være færre end to. Det vigtigste er at starte
hjertemassage med det samme for at holde kredsløbet i gang og mindske hjerneskader
som følge af iltmangel.
Altså: hjertestarteren er et supplement til hjertelungeredning - ikke et moderne
alternativ. Proceduren for hjertelungeredning bliver stadig mere simpel. Hvis ens gamle
kursusbevis er lidt gulnet i papiret, er det en god ide med et nyt.
Kursus i hjertelungeredning med hjertestarter: vi vil undersøge hvad der findes i
lokalområdet og evt. tilbyde at betale eller give tilskud til kurset.
Alt i alt har vi brug for noget på kistebunden.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet øges til 150,00 kr. fra 2018.
Medlemstal: på vej mod 200.
De udvidede klubsaunatider har taget noget af presset, selvom der kan være trangt ved
større arrangementer. Mange bruger klubhuset i løbet af dagen.
Bestyrelsen har ikke hørt klager. Hvis det sker, må løsninger være at lukke tilgangen.

Valg til bestyrelse 2017:
Lis og Jørgen
Suppleanter Jette og Elsebeth.
Alle villige til genvalg.

3. Havnens dag
Storebadedag skal koordineres med øvrige aktiviteter på havnen.
Lis vil bede Johan og tidl. borgmester Schwenningsen om at deltage som sidste år.
Videre planlægning ved første bestyrelsesmøde efter GF.

4. Historikken

Referater fra bl.a. bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden (Jonna).

5. Sauna

Klubsauna fungerer fint i morgentiderne. Mindre run på onsdag og fredag eftermiddag.
Hans har været alene det meste af 2017. Vil sende reminder på Facebook og se det an
til 1. april.

Næste bestyrelsesmøde er den 15. marts kl. 19.00 i sejlerkøkkenet (NB det er en onsdag).

Referent Elsebeth

