
 
 

 

17. februar 2018 

Referat af generalforsamling i Badeklubben Lynæs Havbad 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Formand Lis Kristensen bød velkommen og foreslog Svend Mortensen som ordstyrer. Svend 
blev valgt med applaus og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Elsebeth 
Nielsen blev valgt som referent. 

2. Bestyrelsens beretning 
Lis gennemgik året i ord og billeder.  

Vi nåede ved årsskiftet op på 252 medlemmer (19% øgning på et år). Det giver liv på broen og 
i vandet, ikke mindst i badehus og sauna, men de øgede klubsaunatider og medlemmers 
fleksible udnyttelse af stedet, har foreløbig ikke givet problemer. Da mange medlemmer er 
sommergæster kan udendørsarealerne også bruges til større arrangementer. Dog kan der 
være trangt især til morgenmadsmøde 3. lørdag i måneden, jule- og nytårsarrangementer og 
fuldmånebadning. 

Bestyrelsen er opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at lukke for nye tilmeldinger, og 
indføre ventelister hvis medlemmer ønsker det. 

Klubben har allerede gode traditioner: 

- Saunagus i weekenden (kl. 7 - 9) 
- Fuldmånebadning med saunagus, kage, te og hygge 
- Svømning om juletræ med sauna, gløgg og æbleskiver 
- Nytårskur 1. januar med champagne og kransekage, sauna gus og hygge 
- Havnens dag (LYN-X) 9. juni 2018 hvor Lynæs Havbad arrangerer store badedag: hvor 

mange kommer i vandet på en gang? 
- Havsvømning fra oplevelsesbroen for aftalte hold. Livredningstjenesten har 

sponsoreret bøjer. Vi har selv finansieret forankring og har ansøgning ude vedr, 
placering. 

Visioner: 

- Vindue i sauna med havudsigt 
- Handicapadgang, se senere. 
- Flytbare trapper så flere kan komme i og op af vandet på en gang 
- Vinterbadefestival 

Medlemsønsker: 

- Ekstra “svømmehund” til havsvømning 



 
 

 

- Støvsuger til badehus 
- Udendørs skoreol 
- Ekstra måtter/vandtætte underlag til fodtøj 

Medlemsstatistik 
Jonna orienterede om medlemsstatistik: Fra 30 medlemmer i 2015 til 225 i 2017. Kurven viser 
endda en stigning januar-februar 2018. Den 31. januar 2018 havde vi 252 tilmeldte. 

Årets badeand 
Minutiøs gennemgang af logbogen viser badeaktiviteten og de flittigste badere: 

1. Årets badeand: Kaj Christiansen 
2. Badeælling : Birgitte Munck Nielsen 
3. Badeælling: Søren Thrane 

Jonnas indlæg og prisvinderne modtaget med applaus. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Vibeke Narp gennemgik medsendte regnskab, som blev godkendt med applaus. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
Vibeke orienterede om økonomien. Der er budgetteret et overskud, dvs. råderum, på 17.650 
kr. 

Bestyrelsen har mange ønsker, men ingen forud budgettering. 

Budgettet godkendes. 

5. Behandling af indkomne forslag 

5a. Vedtægtsændringer 
Bestyrelsen fremsætter to forslag til vedtægtsændringer: 

Tilføjelse til §2 – Foreningens formål: 

- at skabe trygge rammer for badning sommer og vinter med respekt for hinanden både 
i ord og handling. 

Ny paragraf om eksklusion: 

- §14 Eksklusion kan foretages, hvis et medlem modarbejder foreningens formål eller 
ikke følger de regler, der er opsat i badehuset og nævnt på Lynæs Havbads 
hjemmeside. 
 
Eksklusion af et medlem kan både foretages af bestyrelsen og generalforsamlingen. 



 
 

 

Bestyrelsen har myndighed til at foretage de eksklusioner, som de vurderer er absolut 
nødvendige. Samtidig har det medlem, der bliver ekskluderet, ret til at få sin eksklusion 
drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til 
beslutningen. 
 
Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede 
medlem blive medlem af foreningen igen. 

Med hensyn til indkaldelsesform, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme 
betingelser som for den ordinære generalforsamling. 

Begge forslag blev enstemmigt vedtaget. 

5b. Indkomne forslag fra medlemmer 
Svend Mortensen orienterer om planer om yderligere handicaptilbud på Lynæs Havn. 

En lift på oplevelsesbroen som kan løfte en kørestolsbruger i og op af vandet i forbindelse 
med badning, svømning, men også sejlsport (kajak, sejljolle). 

Havnen er imødekommende. Der findes allerede en godkendt, fastforankret, vejrstabil, 
manuelt betjent model, som kan bruges til det hele med supplerende ekstraudstyr. 

Der er kontakt med leverandøren, vi mangler den færdige projektbeskrivelse inkl. yderligere 
forbedring af adgang til og evt. indretning  af klubhus. 

Har følere ude til diverse støtter/organisationer og satser på fuld finansiering, men hvis der 
bliver brug for egenkapital vil Svend Mortensen foreslå en indsamling blandt Lynæs Havbads 
medlemmer - måske 100 kr.? 

Der tages ikke stilling, men forslaget blev positivt modtaget. 

6. Fastlæggelse af kontingent 
Fortsat 150 kr. årligt. 

7. Valg til bestyrelse - 3 på valg i lige år 
Næstformand Jonna Jørgensen genopstiller 

Kasserer Vibeke Narp  ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Susanne Schødt. 

Hans Chr. Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Elsebeth Nielsen 

Alle tre vælges med applaus. 

8. Valg af to suppleanter 
Jette Eeg genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Kaj Christiansen. 

Elsebeth Nielsen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Vibeke Mortensen. 



 
 

 

Begge vælges med applaus. 

9. Valg af intern revisor 
Poul Ingildsen villig til genvalg. Valgt med applaus. 

10. Eventuelt 
Mange gode og kreative indlæg fra forsamlingen. 

Der er et problem med begroninger og rurer på undersiden af trappen. Flere badende har 
fået snitsår. Niels melder sig til at hjælpe Kaj med oprensning og vedligeholdelse. 

Kirsten efterlyser vejledning om rengøring og andre ny medlemmer mangler oplysning om de 
faste arrangementer. Lis Kristensen lægger instruktion vedr. rengøring til ny medlemmer på 
hjemmesiden, og vil generelt henvise til hjemmesiden, hvor de fleste oplysninger ligger. Ved 
tvivl skal man altid spørge, ringe eller maile. Det er i alles interesse at informationer bliver 
delt. 

Det er stadig et problem at der ligger sure sutter i kurven. Vibeke Mortensen fortæller at 
kurven bliver tømt den 1. i hver måned. Et medlem siger at man godt selv kan tage sine sutter 
med hjem. Kort sagt: vi er alle blevet godt forkælede af Hans, men nu må vi lære at stå på 
egne ben. 

Der er indkøbt en el- kedel (Hans forslag). Vi skal have nogle rene vanddunke og reservekrus i 
skabet, som Kaj har sat op i badehuset, men vi kan godt vænne os til selv at medbringe krus 
til eget brug - så vi slipper for plastikforurening. Der er tebreve og pulverkaffe i skabet. 

Anni Christensen, nyt glad medlem, overrækker badeolie til Kaj til gusning. 

Inger Lumholt, ny vinterbader afslutter talerækken med roser til foreningen: positiv holdning, 
ingen kliker. 

Svend Mortensen runder af: Generelt må vi sige at klubben har en flot fremgang og går mod 
sit 3. år. Saunaen koger, Kaj guser og vi savner Hans. Vandet er isfrit og morgenerne er så 
smukke. Og vi er nu ca. 250 medlemmer. Noget af en succes. 

 

Ref. Elsebeth Nielsen 


