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Den 27. juni 2021



Året 2020 
+ lidt2021

Corona i 2020 

- og i i 2021

Generalforsamlingen udskudt siden marts

2020 – lang tid siden.

Store ting sket i 2021 – derfor medtages de i 
beretningen



Havnetrappe

Finansiering – Halsnæs Kommunes 
visionspulje

Frivilligt arbejde af vores dygtige medlemmer

Havnetrappen færdig og indviet af 
Borgmesteren

Status : 

Bruges af rigtig mange – specielt 
børnefamilier - dejligt



Svømmeundervisning
Svømmeundervisning i sommeren 2020

Samarbejde med Frederiksværk Svømmeklub

3 hold – 6-8 årige, 8-12 årige og et for 13+

Stor succes trods dårligt vejr.

I snit 9 børn i gruppen 6-8 år

I snit 6 børn i gruppen 8-12 år

I snit 6 i gruppen 13+ -her var alt fra 
svømmeundervisning af begyndere til 
finpudsning af crawlteknik

Usikkert med svømmeundervisning i 2021-
problemer med instruktører.



Svømning i 
Lynæs Havbad

Svømmebaner – bliver flittigt brugt

Der sættes rekorder – både i klubben – men 
ikke mindst personlige.

Kursus i havsvømning afholdt i sommeren 
2020 af livredningstjenesten.

Livredningstjenesten har været på havnen på 
flere søndage med undervisning i 
havsvømning.

Tilbud om livredningskursus

Svømmestatistik – Kaj har dannet statistik for 
2020.



Lyserød lørdag
Blæsende lørdag pyntet i lyserødt

Lyserød kager og lyserød rosevin

Salg af lysererøde badehætter –

Signeret af Mikkel Beha.

Sponsorstøtte fra Lynæs Surfcenter og PH 
Smeden – der gav 50 kr. for hver badehætte 
der blev solgt

Anslået resultat – ca. 4.000 kr.

Deltager igen i 2021 – den 9. oktober 2021 -
hvem vil være med og hvad skal vi finde på?



Isbadning
Hul i isen 

Hullet holdt i lang tid

Mange fik prøvet at bade i minius 1 grad

Håber på is til næste vinter



Badehus
Finansiering på plads:

282.441 kr. LAG 50 % af projektet 

185.389 kr. Halsnæs kommune

30.000 kr. DGI

30.000 kr. Velux fonden

50.000 kr. Lynæs Havn

50.000 kr. Lynæs Havbad



Opstart
Januar – opstart med jordarbejde

Indgangsdør flyttet 

Entreprenør Henrik Nielsen –
fastholdt priserne på trods af store 
prisstigninger på alle materialer i et ophedet 
boligmarked

Så kom frosten – men tidsplanen holdt



Frivilligt arbejde
Intet saunahus uden den fantastiske indsats 
fra vores medlemmer.

Svend – vores dygtige arkitekt og 
byggeherrerådgiver /styring af hele byggeriet

Vores frivillige har udført et kæmpe arbejde 
– der er registreret 550 t. – helt vildt. Det er 
top professionelt arbejde-

- Vægbeklædning- bemærk 
udluftningslåger

- Bænke til sauna- med aftagelig bænke –
letter rengøringen i det smukkeste 
materiale

- Nye bænke til omklædningsrummet



Udvendige 
arbejdsopgaver

Terrasse og bænke omkring det nye badehus

Afslibning af gl. bænke og terrasser

Malet nyt og gl. hus 

Nye flisegange

Nyt bed

Tak til alle



Arrangementer
Hop i havet 22. August 10-12 
landsdækkende event - Danmarks 
Naturfredningsforening

Vi hopper i havet for at vise, at vi elsker 
havet. Og vi gør det med krav om, at 
politikerne beskytter havet nu! Alle er 
velkomne til at være med og der er events i 
hele landet. 

Indvielse af saunahus6. August kl. 15 –
sæt x i kalenderen – det bliver hyggeligt

Fuldmånebadninger hver måned

Medlemsmøde 3. lørdag i måneden kl. 8

Svømme om juletræ med gløgg og 
æbleskiver

Nytårsbad med bobler og kransekage



Tepmeraturmåler

Temperaturmåler sat op på Østmolen –

Temperatur kan se Lynæs Havns hjemmeside

lynaesvejr (havnevejr.dk)

http://www.havnevejr.dk/lynaes/lynaesvejr.html


Sauna
Planlagt åbning af sauna til saunasæson start 
– 1. oktober

På betingelse af at retningslinjer ændres.

Der arbejdes med udvidede saunatider-

Håber på at sauna kan være tændt hele 
dagen fra 7-22 i saunasæson.

Sommerperiode og nat kan der anvendes 
poletter

Sauna udvidet på grund af pladsproblemer 
ved 400 medlemmer – nu er der dobbelt 
plads – men der udvides ikke medlemstal for 
at undgå pladsproblemer igen.



Diverse
Broen er sunket – pæleormene har taget fat-

Lynæs havn har bygge den i 2013/2014 – der 
arbejdes med hvordan den kan sikres.

Kan have betydning for handicapliftet.



Tak for et anderledes men godt år

Husk at holde fast i foreningens formål:

• At udbrede kendskabet til havbadning

• At skabe trygge rammer for badning sommer og vinter både 
i ord og handling med respekt for hinanden i ord og 
handling

• At få mulighed for at etablere aftaler om at bade sammen 
med andre fra klubben

• At kunne aftale fælles arrangementer


