Referat af ordinær generalforsamling Lynæs Havbad 20.03.2022 kl 10-13 afholdt i Lynæs
Sejl- og Kajakklubs lokaler.
Som sædvanlig afsynges Lynæs valsen- brunch og god snak mellem de 50 deltagere fra kl.10-11.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent. Mette Jacobsen vælges til ordstyrer, konstaterer at
indkaldelsen er rettidig varslet.
Elsebeth Nielsen vælges til referent.
2.

Bestyrelsens beretning ved Lis - ( bliver lagt ud på hjemmesiden .)
Lynæs Havn AMBA ejer bro og bygninger på molen. Oplevelsesbroen og badehuset blev
bygget for fondsmidler som kræver adgang for o entligheden. Dengang i 2015 anbefalede
Havnen at der blev dannet en badeklub for at skabe en samling af brugere og en bestyrelse
at kontakte.
Det gik nt i starten, men der blev hurtigt trængsel i saunaen.
Ved medlemstal på 400 måtte vi indføre venteliste efter aftale med Havnen og planlægge en
større sauna.
Vi er nu 500 medlemmer + over 500 på venteliste
Havnen har imidlertid også en venteliste.
Adgang til badehus og sauna har:
• Medlemmer af Lynæs Havbad
• Andelshavere i Havnen med adgangsbrik- pt. ca 50 medlemmer + gæstesejlere
• Havnen har imidlertid også givet adgang til 183 personer uden medlemsskab fra egen liste.
Bestyrelsen har kæmpet for at få en brugbar løsning på kapacitetsproblemet, mange møder
og skriverier, nu skal der ryddes op og udfærdiges en skriftlig bindende aftale på medlemsadministrationen.
Lis K og Kaj C skal ha nyt møde med Havnen april 2022.
Saunabyggeriet er bare så smukt og gennemtænkt - en mængde frivilligt arbejde
- vores to hovedtovholdere Svend og Kaj k endnu engang fortjente klapsalver.
Rejsegilde i april for glade håndværkere, medlemmer og gæster.
Indvielse august med Borgmester, LAG og en masse glade havbadere
Lyserød lørdag oktober, mange lokale sponsorer, mange i vandet, indsamlet 8.300,
Svømmeundervisning i sommerferien for børn og voksne ved Frederiksværk Svømmeklubs
unge konkurrencesvømmere
Yoga på broen ved solnedgang ved Roselina
Fuldmånebadning
Havsvømning året rundt
Livredder søndag i vinterhalvåret
Vi k brug for issaven i februar for at holde åbent badevand
Svømmede om juletræ dec.
Nytårsbad 1. jan.
Planer for 2022:
Ny svømmeline- mere synlig og med bedre greb.
Indendørs lift og briks i badehus til for ytning, omklædning og hudpleje
Der er sendt 3 ansøgninger om fondsmidler med sagsbehandling april.
Vi har allerede fået 6.982,- fra Halsnæs Handicap Idrætspulje
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Spørgsmål fra medlemmer: mange spørgsmål og gode ideer.
Parkeringsproblematik: vis hensyn, lokale fortrinsvis gå og cykle i myldretid

Lena: Handikapparkering?
Lis : tag det op til borgermødet i Havnen 23. marts.
Mikael: hvorfor betaler andelshavere kun 150,- ekstra.
Lis/ Kaj: Havnen laver fordelingsnøgle, vi betaler 63%
Der er klubbetalt sauna i vinterhalvåret, poletter om sommeren for egen regning.
Hvis el prisen stikker af, må klubbetalt saunatid reduceres.
Forslag om gebyr ved indskrivning på venteliste, god ide, bestyrelsen tager det op.
Havnens priser er ikke retvisende- deres hjemmeside er ikke opdateret.
Beretning godkendt med klap.
3.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Susanne S:
Indtægter:
• Medlemskontingent + tilskud Frivillighedscenter Halsnæs =

137.312,88

udgifter:
• Overskridelse som følge af saunabyggeri: ekstra saunaovn inkl. installation
• Stigende elpriser
Årets resultat:
- 53.545,29
Revisor påtegnet regnskab godkendes- lægges på hjemmesiden.
4.

Fastsættelse af kontingent
Uændret 300,00,- om året

5.

Fremlæggelse og godkendelse af budget
Medlemskontingent.
500 medlemmer x 300 kr.
udgifter i alt-

150.000,95.030,-

Estimeret El-udgift : 70.000,- kr.
(baseret på november måneds regning : 7 måneder à 10.000,- kr. )
Budget godkendes.
Lægges på hjemmesiden.
6.

Behandling af indkomne forslag
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring §3.
Nuværende tekst: som medlem af klubben kan optages alle over 18 år. Indmeldelse i
Badeklubben er gældende ved indbetaling af kontingent på klubbens bankkonto.
Medlemsskabet gælder i det kalenderår indbetalingen foretages.
Udmeldelse kan ske via e- mail til badeforeningen med virkning ved udgangen af året.
Såfremt et medlem er i restance efter 1. marts betragtes medlemmet som udmeldt af
Klubben.
Ny tekst: som medlem af klubben kan optages alle, som er 18 år eller derover.
Eksisterende medlemmer betaler kontingent via holdsport.dk i perioden 1-31 januar.
Nye medlemmer betaler kontingentet via holdsport.dk ved indmeldelsen.
Kontingentet er et årskontingent og dækker medlemsskab i det kalenderår kontingentbetalingen foretages.
Medlemmer i restance pr. 1. februar betragtes som udmeldt af klubben.
Hvis der er venteliste til klubben skal medlemmet skrive sig op for at kunne blive medlem
igen.
Udmeldelse kan ske via e- mail til lynaeshavbad@gmail.com og har virkning fra udgangen

af året.
Forslag fra medlem:
For at give endnu bedre medlems ow: udmeldelse træder i kraft så snart
den er registreret. Kontingentet dækker kalenderåret, medlemmet får ikke refusion, og et
nyt medlem kan begynde med det samme.
God ide - Bestyrelsen vil inkludere forslaget i teksten.
Forslag til gusregler.
Gus er populært, men medlemmer med parfumeallergi efterlyser mulighed for duftfri
saunatid
Duften bliver hængende, så det er ikke en løsning at guse tidligt om morgenen.
Man kan altid “ guse” med rent vand på stenene i små mængder.
Bestyrelsens forslag:
Der kan guses med parfume en hverdag og en weekenddag om ugen
Et medlem foreslår to hverdage+ en weekenddag.
Bestyrelse udarbejder en plan, som sendes til Havnen, der sørger for skiltning.
7.

Valg til bestyrelsen
På valg for to år:
Morten K modtager ikke genvalg
Susanne S modtager ikke genvalg
Elsebeth N modtager genvalg
Merete G modtager valg til bestyrelsen
Kaj C modtager valg til bestyrelsen.

vælges
vælges
vælges

8.

Valg af to suppleanter for 1 år
Linda Udby
Henriette Steinmuller.

9.

Valg af 1 intern revisor for 2 år
(Søren Kristiansen valgt for to år 2021)

10.

Evt.
Kajs svømmestatistik.
Der er i år svømmet 281,8 km ( mindre end sidste år- Corona?)
Medlemsstatistik pr. 1. jan og 1. marts 2022 - fordelt på alder og køn og bopæl.
Stor interesse for medlemsstatistikken, skal den lægges på opslagstavlen i Holdsport?.
Mange unge/ yngre medlemmer.
Endnu ikke svømmere i gruppen 90 til 100 år.

vælges
vælges

Birgitte R.: rengøring er Tordenskjolds soldater som arbejder i fuld saunavarme.
Foreslår betalt rengøring på fast varslet tidspunkt i kølig sauna.
Mette J: Sejlklubben har professionel rengøring en gang ugentlig for 35.000 årligt.
Kaj C.: vi har halvanden måned tilbage af rengørings og fyringssæsonen. Planlægger
at ændre på sauna tænding- kold nat og formiddag.
Havnens betalte rengøring i sommerhalvåret er ikke tilfredsstillende.
Med den aktivitet der er i badehus/ sauna skal der gøres rent 2 x ugentlig .
Bestyrelsen vil arbejde med forslaget.
Forslag fra medlem: med en balje havvand ved døren som man kan træde op i på vej ind,
undgås megen grus og snavs. God ide.
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Isolering af trappegelændere vil bedre sikkerheden .

Adgang for gæster.?
Et medlem kan tage en enkelt gæst med i ny og næ.
Men ikke en større venindegruppe m/k.
Børn er velkomne sammen med voksne medlemmer.
Er der adgang for medlemmer fra andre badeklubber ?
Er der adgang for grupper fra området efter aftale?

nej
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Linda U. Er der mulighed for faste stilletider i saunaen?
Lis K. Nej, det vil være en regel som er svær at administrere. Man må selv nde stille
perioder i ydertimerne.
Vandkvalitetsmålinger hele året? Tungmetaller/ slam fra Frederiksværk bliver det målt?
Lis: badevandet bliver målt om sommeren- coli bakterier.
Efter kraftig regnoverløb fra kloak frarådes sårbare at bade.
Tjek Kommunens hjemmeside.
Lis takker Susanne for indsatsen som kasserer. Vi vil savne dig i bestyrelsen men får dig
mere at se på vandet
Der har været en n debat med mange gode spørgsmål og forslag.
Da der ikke er yderligere spørgsmål takker dirigenten for et møde med livlig diskussion i
god ro og orden.
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Ref. Elsebeth Nielsen

