
Referat fra generalforsamling i badeklubben, Lynæs Havbad 

Fredag den 29. april 2016, kl. 19.00 i Lynæs Sejlklub. 
 

 

1. Velkomst v/Lis.  

Tænk at det allerede er 1 år siden at vi sad ca. 30 personer presset sammen inde i badehuset og 

blev enige om at der vist var interesse grundlag nok til etablering af en badeklub – og her sidder vi 

så i dag og afholder vores første generalforsamling - Velkommen.  

 

2. Valg af ordstyrer. 

Svend Mortensen blev udpeget for at sikre god ro og orden under generalforsamlingen. Hvorefter 

Svend straks tjekkede om formaliteterne omkring overholdelse af regler for tidsfrist og varsling af 

generalforsamling var i orden – hvilket heldigvis var tilfældet.  

 

3. Valg af referent. 

For at sikre dokumentation af generalforsamlingens indhold, og for at afhjælpe hukommelsen 

efterfølgende, blev Kirsten Munck valgt som referent. 

 

4. Bestyrelsens beretning v/Lis. 

Lis havde valgt at understøtte sin beretning med et flot billedshow, med billeder af vores smukke 

velplacerede badehus, den flotte badebro, samt stemnings billeder fra nogle af badeklubbens 

arrangementer. 

 

Som tidligere nævnt er det kun et år siden at vi – ca. 30 interesserede – blev enige om at der vist 

var basis for etablering af en badeklub – og i dag tæller klubben mere end 120 medlemmer. Hvilket 

er rigtig mange medlemmer - det gik utrolig hurtigt! Det må siges at vi er en klub med vokseværk. 

 

På opfordring og af midler fra Friluftsrådet, blev først badebroen etableret og derefter badehuset – 

det trak lidt ud før saunaen også virkede. Men nu står det hér og alt fungerer rigtig fint.  

Inde i badehuset har badeklubben etableret sig med en opslagstavle hvor diverse informationer 

bliver formidlet, hvor den aflæste temperatur for luft og vand dagligt bliver påført og hvor der er 

mulighed for at tilskrive sig et badehold eller efterlysning af badekammerater. Derudover er der 

blevet doneret en logbog (Svend & Vibeke) hvori det af statistiske hensyn er vigtigt at 

medlemmerne indskriver sig (tydeligt) hver gang vi bader.  

 

Jo - det må siges at vinterbadningen har haft optimale kår i året der er gået. 

 

Vi forsøger igennem badeklubben at skabe nogle hyggelige arrangementer der skal danne tradition 

for samværet i klubben. For eksempel blev der afholdt et rigtig festeligt julearrangement med gløgg 



og æbleskiver, hvor vi iklædt nissehue dansede om juletræet, der inklusiv pynt var placeret på en 

platform i vandet (Hans). 1. nytårsdag blev afholdt med champagne og hjemmelavet kransekage 

(Elsebeth). Og derudover afholdes der fællesbadning/sauna med morgenmad hver 3. lørdag i 

måneden. Dels tænkt som medlemsmøder hvor der kan deles/drøftes løst og fast, dels for at 

fremme vilkårene for badningen samt samværet omkring badeklubben.  

 

Efter saunaen blev færdigetableret og taget i brug i november, har klubben afholdt åben sauna 

hver onsdag eftermiddag og hver lørdag (2 gange om ugen). Da sommer sæsonen starter pr. den 1. 

maj, sættes de åbne sauna arrangementer i bero indtil vinter sæsonen starter igen i oktober.  

 

Jonna har for sjov skyld og på bagrund af de ind-loggede navne og datoer i logbogen, påtaget sig at 

lave lidt statistik over hvor mange der egentlig har badet hen over vinteren – vel vidende at det 

ikke er alle der husker at skrive sig ind og at data derfor ikke er helt pålidelige, har resultatet vist sig 

at være ret så imponerende. 

  

Af logningerne fremgår det, at der har været 257 besøgende i oktober – altså inden saunaen kom 

op at kørere. Og i marts måned var antallet helt oppe på 386 besøgende. 

 

Ud af logbogen kan der aflæses at der er 44 medlemmer der bader fast hen over hele vinteren, 

nogle medlemmer (især 2) bader nogle gange både morgen og eftermiddag, hvilket løber op i mere 

end 30 badninger om måneden. Kaj og Hans er hermed udnævnt som årets vinterbadere og fik 

overrakt en badeand.  

 

For statistikkens skyld vil vi gerne bede jer om at logge jeres navn og eventuelt medlemsnummer 

(står på mails efter jeres navn). 

 

Ordstyren (Svend), bad de fremmødte om at takke for beretningen – og tilføjede, hvor er det flot at 

vi er blevet så mange siden vi sad her sidst. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Vibeke. 

Vibeke startede med at berette, at det efterhånden er blevet et større arbejde at holde styr på 

klubbens regnskab, idet klubbens medlemmer efterhånden tæller mere end 15 – og at det for 

overblikkets skyld har været nemmere at lade regnskabsåret følge kalenderåret og at regnskabet 

derfor er opgjort pr. den 31. december 2015 med 83 betalende medlemmer.  

 

Vibeke løb det fremsendte årsregnskab igennem. Og det er ikke fordi klubben har haft de store 

udgifter i 2015, eksempelvis udgjorde udgiften til poletter til saunaarrangementerne kun kr. 200, da 

saunaen ført kom i brug engang i november. Derudover har der været udgifter til 

morgenbrødslørdagene, jule- og nytårsarrangementerne samt lidt repræsentation. 

Klubbens egenkapital var pr. 31. december pålydende kr. 5.358. 

 

Vibeke blev takket for gennemgangen af regnskabet – og årsregnskabet blev godkendt.  

 



6. Fremlæggelse og godkendelse af budget v/Vibeke. 

Klubbens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2015 kr. 5.358, det forventes at der vil indgå 

indtægter for 100 betalende medlemsskaber, hvilket vil svare til kr. 10.000 – hvorefter klubben har 

en samlet kapital på kr. 15.358. Deraf vil der komme udgifter til diverse arrangementer, 

saunapoletter og opdatering af klubbens hjemmeside. I alt forventes det at de samlede udgifter 

løber op i ca. kr. 9.000. Næsten alle pengene går tilbage til medlemmerne igennem de 

arrangementer der afholdes og resten sættes ind på bankkontoen til udførelse af nogle af de 

mange idéer klubben har.  

 

Poletter kan købes hos Havnefogeden og hos Sailors Corner. 

 

Inden vi gik videre syntes Svend at bestyrelsen skulle præsentere sig selv. Lis er formand, Jonna er 

næstformand, Vibeke er kasserer, Jørgen og Jette er bestyrelsesmedlemmer og Kirsten er 

suppleant. 

 

7. Behandling af indkomne forslag v/Vibeke. 

Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen har forslag til ændring af klubbens vedtægter:  

§6 Der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned. 

§12 Regnskabet løber fra 1/1 - 31/12. Kasseren administrerer foreningens regnskab og bankkonto. 

Formanden og kasseren tegner foreningen. 

§ 3 som medlem af klubben optages alle over 18 år – der tilføjes 

Indmeldelse i badeklubben er gældende ved indbetaling af kontingent på klubbens bankkonto, 

Medlemskabet gælder i det kalenderår indbetalingen foretages. 

Udmeldelse kan ske via mail til badeforeningen med virkning ved udgangen af året. Og såfremt et 

medlem er i restance efter 1. juni betragtes medlemmet som udmeldt af klubben. 

Alle forslag blev godkendt. 

8. Fastlæggelse af kontingent.  

Forslag om at bibeholde kontingentet pålyder kr. 100,- pr medlem pr. år, blev vedtaget. 

 

Der kommer en mail fra kassereren når det er tid til fornyelse af medlemsskabet og indbetale 

kontingent. Ved indbetaling af kontingent, bedes alle om at skrive deres navn og meget gerne 

tilføje sit medlemsnummer. 

 

9. Valg til Bestyrelsen. 

Bestyrelsen tegner 5 bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer vælges for 2 år og er på valg i lige år 

og 2 medlemmer er på valg i ulige år. 

 



På valg i 2016 er, Jonna Jørgensen, Jette Eeg og Vibeke Narp – alle ønskede genvalg. 

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Kirsten ønskede ikke genvalg og Hans blev valgt som suppleant i stedet for. 

Derudover blev Elsebeth valgt som den 2. suppleant og indtrådte i stedet for Karen. 

 

10. Valg af 1 intern revisor for 1 år. 

Poul Ingildsen tog imod genvalg. 

 

11. Eventuelt v/Lis. 

Klubben har en masse tanker i støbeskeen – og allerede søndag den 1. maj startede badesæsonen 

kl 9. Med fællesbadning og hvor Klubben var vært med en kop kaffe og en lille én til halsen. 

Den 29. maj er det Havnens dag, hvor klubben har planer om at afholde ”Den store badedag”, i 

samarbejde med Nordea Fondens fremme af budskabet ”Vild med vand”. Alle klubber i og omkring 

havnen vil arrangere diverse arrangementer i forbindelse med Havnens dag. 

Badeklubben har til hensigt at holde ”Åbent badehus” og afholde ”Den store badedag” – hvor vi vil 

prøve at slå rekorden over hvor mange der kan bade på én gang. 

 

Derudover er der planer om at låne en badeplatform, der venligst er udlånt af Købmand Thomas 

Ingversens drenge. Badeplatformen er tænkt som endnu et tiltag til at fremme begrebet ”Vild med 

vand”. Tanken er at placere platformen ca 25 – 30 m ud for det lille fyrhus for enden af badebroen. 

Hvilket vil giver en god svømmeafstand mellem broen og platformen, samt give en passende dybde 

for hovedspringerne.  

 

Klubben har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til placering af platformen og Havnen har tilbudt 

at hjælpe med forankringen af platformen. Vi afventer tilladelse og der vil komme mere orientering 

herom. 

 

Klubben påtænker at afholde badedage med forhindringsbaner, familiedage og havsvømmeture. 

 

Under eventuelt blev det også drøftet om det var muligt at få etableret lys udenfor – Havnen skal 

høres herom. 

 

Derudover var der kommentarer om vores flotte badebro og badehus. 

 

Jørgen forklarede at badepolet systemet fungerer på en sådan måde, at graderne i saunaen og hvor 

lang tid der tilbage fremgår af det lille display på væggen til venstre for poletboksen. 

 

Vi sluttede af med at tale om badesikkerhed og hvordan ulykker håndteres, og Jonna oplyste at der 

er ansøgt om at få opsat en hjertestarter.   

 



Hvorefter Lis afrundende med at sige at vi er glade for at kunne tiltrække så mange interesserede 

badefolk – der både tæller medlemmer fra kolonihave- og sommerhus områderne, samt fra hele 

Halsnæs området. 

 

 

 

Evt. nye medlemmer kan kontakte foreningen via Lynæs Havbads e-mail adresse: lynaeshavbad@gmail.com  

 

mailto:lynaeshavbad@gmail.com

