
Badeklubben Lynæs Havbad 
Bestyrelsesmøde 15. marts 2017 
 

Sejlerkøkkenet kl. 19.00 

Til stede: Lis, Jonna, Jørgen, Vibeke, Hans, Elsebeth. 

Afbud: Jette. 

 

1. Generalforsamling lørdag 18.03.17 kl. 10.00 
Antal medlemmer: 212 

Heraf har foreløbig 127 betalt (efter nuværende regler er der frist til 1. juni 2017). 

Der vil blive endt en rykker ud sammen med referat fra GF. 

Bestyrelsen foreslår ændring til 1. marts fra 2018. 

Antal tilmeldt: 18 skrift, ca. 10 har givet mundtligt tilsagn. 

Dirigent: Svend Mortensen har givet tilsagn. 

Referent: Elsebeth. 

Praktisk 
Bestyrelsen møder kl. 9 og rigger til. 

Lis fremfører formandens beretning med PowerPoint - bl.a. rigtige gode billeder fra 
året der gik. Lis medbringer selv bærbar PC. 

Vibeke fremlægger revisorgodkendt regnskab og budget. 

Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse til 150 kr./år fra 2018. 

Fortsatte faste klubsaunatider-medlemsdebat. 

Orientering om planlagte aktiviteter. 

Forplejning: 

- Vibeke køber brød hos bageren, får det skiveskåret + kaffe. 



- Lis køber kødpålæg og ost hos slagteren - ligeledes skåret. 
- Hans medbringer te-sortiment, mælk og smør. 
- Elsebeth hybenmarmelade. 

2. Havnens dag den 10.-11. juni  
Er i år Lyn-X Open vandsportsfestival. 

Lynæs Havbad arrangerer igen år "storebadedag " på broen om lørdagen. 

Hvor mange kommer i vandet? Præmie for den bedst udklædte - sædvanlig 
dommerpanel har givet tilsagn. 

Søndag indvielsen af " svømme-bøjer " hvis de er kommet på plads. 

De mere udfordrende aktiviteter via Johan Ingversen Lynæs Surfcenter. 

Vedr. Badebøjer vil Lis invitere John, som har erfaring fra Liseleje og Gilleleje til møde i 
Lynæs med henblik på råd og vejledning. Jonna, Hans og Jørgen? Vil gerne deltage. 

3. Hjertestarter 
Jonna og Elsebeth har sendt ansøgning til TrygFonden inden 1. marts. 

Svar om tre måneder. 

Uanset resultatet kan vi allerede nu anbefale medlemmer at få opdateret færdigheder 
med et kursus i hjertelungeredning med hjertestarter.  

Jørgen tjekker Havnens kursers kapacitet, pris og tilmelding. 

Den eksisterende hjertestarter på muren ved Havnekontoret er i udvendigt 
varmeskab og tilgængeligt 24/7, men ikke for godt afmærket (afstand fra badehus ca. 
250 m.). 

Jonna kontakter Morten havnefoged ang. bedre afmærkning fra alle sider. 

Vi får Falck-kasse i klubhuset med plaster til smårifter og folie-shocktæpper til 
nedkølede. 

4. Tang 
Vi har stadig problem med tangøen ved den lille trappe på østsiden af broen. 

Jørgen fik søsat noget ved sidste storm, med hovedøen ligger uændret truende og i 
begyndende forrådning. 



Vandet er uklart, er det også skadeligt? 

Lis har kontakt med miljøafdelingen som først tager vandprøver i juni (og ikke i Lynæs 
Havn). Følger op på det. 

Jørgen deltager i Havnens næste generalforsamling og vil holde vågent øje. 

5. Trapper 
Jørgen har modtaget tilbud på trappe/bro på vestsiden halvvejs mod fyret. 

Pris 102.000 kr. Vil finde en alternativ billigere løsning. 

 

Mødet sluttede kl. 21.15 i god orden. 

Ref. Elsebeth. 


