
Generalforsamling 2018 for året 2017
17. februar 2018
Lynæs Havbad



Dagsorden

• 1. Valg af ordstyrer og referent 
• 2. Beretning: 

    Formandens beretning – Lis Kristensen
    Badestatistik -Jonna Jørgensen

• 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – Vibeke Narp
• 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.  – Vibeken Narp
• 5. Behandling af indkomne forslag 
• 6. Fastlæggelse af kontingent 
• 7. Valg til bestyrelsen - 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. 
•   På valg i 2017- Lis Kristensen og Jørgen Jørgensen 
• 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år - Hans Hansen og Elsebeth Nielsen 
• 9. Valg af 1 intern revisor. 
• 10. Eventuelt



Året det gik

Status – medlemmer

Vi startede med 30
I 2016 var der 120 medlemmer
I 2017 var der 212 
I 2018  var der 252
Stigning på 47 på 1 år svarende til 19 % 
stigning fra sidste år som var kæmpe 
rekord år
Det er mange – hvor mange kan vi blive og  
stadig bibeholde den åbne forening?
Kan debatteres efter beretningen.



Badehold

Faste morgenhold  - 6.20 og kl. 8 tirsdag og torsdag
”Faste forenings-sauna tider” –
Morgen/formiddagssauna 2 gange om ugen- tirsdag og torsdag 8-10
Weekendsauna – lørdag og søndag fra 7 til 10

Der er trængsel – men det er gået.
11-12 personer er max.
Gus i weekenden



Havnens dag 2017

Tradition i badklubben
Den store badedag – årlig rekordforsøg –
hvor mange kan vi få til at  bade på en gang.
2016 – 43 i vandet
2017 - 

Kåring af Årets bader
Gentages igen – 
lørdag den 9 juni 2018 
ved Lynex 



Svømning i Lynæs Havbad

Fra badeklub til svømmeklub

Svømning sammen på aftalte hold
Ansøgning om bojer – 
Har været i høring – mangler svar fra
 Kystdirektoratet

Afmålte baner
Sikkerhed i forhold til både
Tryghed 



Traditioner Fuldmånebadning

Jul – svømme om juletræ

Nytårsbad 
Champagne og 
kransekage



Vedtægter – foreningens formål

Foreningens formål er:
∙ at udbrede kendskabet til havbadning.
∙ at skabe trygge rammer for badning sommer og vinter 

med respekt for hinanden - både i ord og handling.
∙ at få mulighed for at etablere aftaler om at bade 

sammen med andre fra klubben
∙ at kunne aftale fælles arrangementer



Vedtægter – 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.



Planer for 2018

Ideer:

Handicapadgang
Vindue i badehus
Flytbare trapper
Vinterbadefestival



Tak for et forrygende år

✓ Godt humør
 

✓ Godt sammenhold
 

✓ Sociale medlemmer
 

✓ Ingen kliker
 

✓ Vilje til at hjælpe i 
klubben



Badeklubben 
Lynæs Havbad

Badning 2015 - 2018



Medlemsudvikling

Dato Antal medlemmer

30-06-2015 30

30-06-2016 120

30-09-2016 145

28-02-2017 190

30-06-2017 212

31-12-2017 225

31-01-2018 252



Januar 2018 Vand 
temperatur 

Ekstremt 
koldt

Februar 2017


