
Referat fra generalforsamling i 
Badeklubben Lynæs Havbad 
 

Da generalforsamlingen fandt sted 3. lørdag i måneden var morgenmaden anrettet i 
Sejlerklubbens hyggelige selskabslokaler for de 38 fremmødte medlemmer. 

1. Valg af ordstyrer 
Svend Mortensen blev valgt med applaus og konstaterede at indkaldelsen var 
modtaget i god tid indenfor de obligatoriske 14 dage. 

Valg af referent: Elsebeth Nielsen. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden 
Lis "Året der gik " gennemgået med ord og billeder i super PowerPoint oplæg. 

Vi er nu 213 medlemmer. 

Heraf har foreløbig 173 betalt (efter nugældende regler er der frist til 1. juni 2017). Der 
vil blive sendt en rykker ud sammen med referat fra generalforsamlingen. 

Det kan blive trangt i saunaen ved større morgen begivenheder, men endnu ikke 
værre end at det løses ved at folk går til og fra i smågrupper for at 
nedkøle/genopvarme. 

I hverdagen er det bestyrelsens indtryk at der er jævn fordeling i løbet af dagen. 

Til sauna-gus og hygge skal vi helst ikke være mere end 10 af gangen i saunaen. 

De faste klub-saunatider fortsætter foreløbig til den 1. maj. 

Tiderne står på tavlen i klubhuset og kan ses på hjemmesiden og den lukkede 
Facebook gruppe. Her kan man også se andre faste arrangementer. 

Fuldmånebadning (med sauna, kage og te - man kan evt. skrive sig på tavlen). 

Svømning om juletræ (med sauna, gløgg og æbleskiver). 

Nytårskur 1. januar (med sauna, champagne og kransekage). 



Der er ingen faste pladser, alle medlemmer er velkomne til det hele og kan selv 
arrangere sig i grupper. 

Bestyrelsen er opmærksom på det hurtigt voksende medlemstal og finder foreløbig 
den summende aktivitet og gode stemning positiv. Men hvis der kommer 
tilkendegivelser fra medlemmer om at vi er blevet for mange vil vi tage stilling til at 
lukke midlertidig og åbne ventelister. 

Havnens dag er den 10.-11. juni 2017. 

Er i år Lyn-X Open vandsportsevent. 

Lynæs Havbad deltager som sidste år med " storebadedag" lørdag formiddag. 

Hvor mange kan gå i vandet på en gang og hvem får prisen for det bedste 
badekostume? 

Tidl. Borgmester Hans Schwennesen har givet tilsagn om at være dommer igen i år. 

Hvis svømmebøjerne (se senere) er på plads til den tid vil de blive officielt indviet om 
søndagen. 

Kom og vær med, der bliver masser af aktiviteter for store og små, også for de mere 
vilde m/k. 

Svømning i Lynæs Havbad, fra Badeklub til svømmeklub. 

Sidste sæson startede ildsjæle med havsvømning som supplement, dels spontant i 
løbet af dagen dels i forbindelse med solnedgang og fuldmånebadning. 

I den forbindelse ønsker bestyrelsen at bedre badesikkerheden ved at anlægge 
svømmebøjer i samråd med John Mogensen, Livredningstjenesten i Nordsjælland. 

Trapper 
Ny trappe ved fyret betalt af Havnen 

Ny "vinterbadetrappe" halvdelen betalt af Havnen, den anden halvdel ca. Kr 4.500 
betales af Lynæs Havbad- er budgetteret, har endnu ikke fået regning. 

Tang 
Er der stadig masser af. Jørgen Holm fik søsat noget ved den sidste storm, men der 
skal større magter til. Vandet omkring tangøen er uklart og forrådnelsen er i gang. 

Havnen er koblet på sagen, Hans og Jørgen holder øje. 

Vandprøver bliver først taget i juni og ikke i Lynæs havn. 



Der er ikke planlagt livredder i Lynæs sommersæson 2017 

Lis retter henvendelse til Havneråd og miljøafdeling vedr. dette. 

Øvrige planer for 2017 
Ny vestre trappe kunne give adgang til større vanddybde. 

Bestyrelse har indhentet tilbud på kr. 100.000 hvilket klart overskrider klubbens 
formåen. 

Undersøger alternativ løsning. 

Et medlem foreslår at tjekke Sølager. 

Badeaktiviteter 2016-2017 ved Jonna 
Badebogen i klubhuset ligger til grund for talmateriale.  

September 2016: 

- Vand 16-18 grader 
- Medlemsbesøg 556 
- Fordelt på 79 medlemmer 
- Antal klubmedlemmer 145 

Februar 2017: 

- Vand 0-4 grader 
- Medlemsbesøg 476 
- Antal klubmedlemmer 190 

Årets flittigste badegæster : 

- Bronze: Jacob og Jørgen 
- Sølv: Kaj 
- Guld: Hans 

Medaljer overrakt af Lis inkl. obligatoriske kindkys under klapsalver. 

Hjertestarter ved Jonna og Elsebeth 
Foreningen fik afslag fra TrygFonden om ansøgning om hjertestarter sidste år, med 
begrundelsen at der allerede var en hjertestarter på havnen, men at vi kunne søge 
igen. 

Det er gjort inden 1. marts med svar til juni. 



Uanset resultatet foreslår bestyrelsen at medlemmer får opdateret kursus i 
hjertelungeredning med Hjertestarter, da hurtig indsats er det allervigtigste. Teorien 
er blevet nemmere, man skal faktisk bare kunne tælle til 30, men fysisk er det fortsat 
rigtig hårdt arbejde og mange har besvær med at klare meget mere end 3 min. 
ad gangen. 

Havnen afholder kurser, bestyrelsen undersøger tidspunkt og kapacitet og melder ud. 

Den eksisterende hjertestarter er placeret i varmeskab på muren ved siden af 
havnekontoret dvs. tilgængelig 24/7 men er ikke tilstrækkeligt afmærket. Morten 
Havnefoged vil tage sig af det, Jonna holder øje. 

Ved badeuheld er der altid risiko for underafkøling, 

Bestyrelse sørger for Falck kasse i badehuset på hylden indeholdende plaster til 
småskrammer og folie-shock-tæpper. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kasserer 
Vibeke gennemgik regnskab for 2016 hvoraf originalen var revisorpåtegnet af Poul 
Ingildsen. 

Det er en "pengeløs " forening hvor alt foregår via konto i banken. 

Regnskabet godkendes. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget ved kasserer 
Vibeke gennemgik budget 2017. 

Der var diskussion vedr. egenkapitalen/indestående. 

Skal træk på egenkapital godkendes af generalforsamling? 

Lis bemærker, at da foreningen startede med 0 kr., er det udtryk for rettidig omhu at 
"spare op på kontoen" med henblik på større anskaffelser. 

Der er afsat kr. 5000 til vinterbadetrappen, Havnen har betalt, men vi har endnu ikke 
fået regning på vores halvdel. Skønnet kr. 4.500. 

Budgettet godkendes. 

5. Behandling af indkomne forslag 
Indkommet forslag fra bestyrelsen: 



Kontingent betales pr.1. januar med sidste frist 1. marts fra 2018. 

Godkendt. 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår kontingentøgning til 150,00 kr. årligt pr. januar 2018. 

I plan for 2017 indgår svømmebøjer. John Mogensen fra Nordsjællands 
livredningstjeneste vil hjælpe med placering, rådgivning vedr.  antal, svømmedistance 
og ansøgning. Vi skal selv betale for ankre og kæder. Pris? 

Den vestre bro/trappe er ikke opgivet men det skal ikke være tilbuddet på kr. 100.000. 

Saunapoletter er steget til 25,00 kr. pr. 1. januar. 

Budgetforslaget vedtaget med applaus. 

7. Valg til bestyrelsen 
3 på valg i lige år og to i ulige år. 

På valg 2017: Lis Kristensen og Jørgen Holm Jørgensen. 

Begge villige til genvalg, valgt med applaus. 

8. Valg af suppleanter 
2 suppleanter for 1 år. 

På valg: Jette Eeg og Elsebeth Nielsen  

Begge villige til genvalg og valgt med applaus. 

9. Valg af intern revisor 
Poul Ingildsen (ikke tilstede) villig til genvalg og valgt med applaus. 

10. Eventuelt 
Nyt medlem efterlyser regler for brug af badehus, sauna, deltagelse og forpligtelser. 

Meget fremgår af hjemmeside og tavlen i badehus - ligesom man kan melde sig i den 
lukkede Facebook gruppe. 



Som supplement til dette vil bestyrelsen udfærdige et nyhedsbrev med relevante 
opdaterede oplysninger som velkomsthilsen (Jonna). 

Alle er velkomne, der er ingen faste pladser, man kan skrive sig på tavlen. 

Badehus og sauna er bygget af, ejes og vedligeholdes af havnen. 

I vinterhalvåret står vi selv for rengøring, hidtil 2 mand i 4 uger. 

For at skåne Tordenskjolds soldater vil vi i stedet aftale 2 ugers forløb. 

Bente og Hans laver liste til klubhus man kan skrive sig på. 

Ud over den ugentlige rengøring kan der være behov for at svinge kosten, banke 
måtter og tørre bænke af- der er remedier i klubhuset. 

Gulvet har længe trængt til en gang lak, vi har rykket havnen, men skal nok i gang med 
hårdere midler, for at det flotte gulv ikke bliver ødelagt. 

Havnen arbejder også med bruserafskærmning, bredere flisegang og kystsikring, for 
ikke at snakke om tangbjerget. 

NB. Som noget nyt kan vi forny adgangsbrikken telefonisk med MobilePay. Brikken 
udløber efter 1 år og kan fornyes op til 3 måneder inden udløb. Husk at tjekke brikken 
efter fornyelsen inden du låser dit tøj inde i badehuset! 

Der blev givet udtryk for at man sætter pris på at vi har en "uforpligtende klub". 

Afslutning ved Lis:  En flok glade havbadere i sol foran vores flotte badehus. 

 

Tak for et forrygende år med 

Godt humør 

Godt sammenhold 

Sociale medlemmer 

Ingen kliker 

Vilje til at hjælpe i klubben 

Mødet slutter 12.05 

Ref. Elsebeth 


