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 Generalforsamling

2020

 27. juni 2021 på Hundested Kro

Endelig har vi haft mulighed for at holde generalforsamling.
Corona restriktioner har været grunden til at vi har udsat den.
Det blev en velbesøgt generalforsamling – 66 tilmeldte – på
Hundested Kro – hvor Tanja sørgede for lækreste kro Brunch.
God generalforsamling – med glade positive mennesker.
Jonna Jørgensen har valgt at træde ud af bestyrelsen – efter
6 år i bestyrelsen som næstformand. Jonna har været med
lige fra start og har været med til at danne grundlaget for
vores dejlige badeklub. Tusind tak for alt det du har gjort for
klubben- ikke mindst det sidste halve år hvor vi er gået over til
Holdsport. Morten Kipper som var suppleant i klubben er trådt
ind i bestyrelsen.
Ny i Bestyrelsen som suppleant er Merete Graae –
velkommen til Merete.

 Saunahus  Status

Saunahuset er færdigt – der mangler finpudsning af
udenomsarealer.
Der vil være brug for frivillig arbejdskraft i 1 dag – dato kendes
ikke lige nu – men der vil blive sendt en indbydelse ud via
HoldSport.
Der er opstået problemer med elkapaciteten efter det har
været nødvendigt at købe en ovn til. Det er ved at blive løst og
vi regner med at det hele er på plads til saunasæsonen 1.
oktober.
Vi håber på at kunne udvide saunatiden – klubbetalt – så
saunaen er tændt fra 7-22 – igen skal de sidste analyser af
kapaciteten af el tjekkes efter om det kan klare at ovnen kører
hele dagen. Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på 50
kr. til den forhøjede udgift til el.

 Indvielse af saunahus

Der er indvielse af saunahuset fredag den 6. august kl. 15.
Indbydelse bliver sendt via HoldSport



 Venteliste

 Svømmeundervisning

 Hop i havet

 Parkering i

sommerferie

 Frivillige medlemmer

 

 Status

Der er stadig venteliste til badeklubben. Vi er 400 medlemmer og de
skabte et pres på saunakapaciteten. Det var derfor at der er blevet
bygget nyt saunahus.
Så der vil ikke blive optaget flere medlemmer – da det bare vil
give pladsproblemer igen.

 3 uger i sommerferien

Frederiksværk Svømmeklub tilbyder svømmeundervisning
igen i 2021. Der har været problemer med at skaffe
instruktører – men nu er er det lykkedes. Der er
svømmeundervisning i 3 uger i skolesommerferien – men til
gengæld er det 2 gange om ugen.

Tilmelding sker ved mobilepay til Frederiksværk Svømmeklub
– se opslagstavlen på HoldSport

 Landsdækkende event 22. august 10-12

Hop i havet – landsdækkende event sat i gang af Danmarks
Naturfredningsforening for at sætte fokus på ansvaret for at
passe på havet. Nærmere program kommer.

 Mange mennesker på havnen – for få

parkeringspladser

Vi er mange der søger til Lynæs havn i sommerferieperioden.
Både os der bor her – men også gæster udefra - Badeklubben
har mange medlemmer. Sejl- og kajakklubben har fået flere
medlemmer. Det er et populært surf område.
Det skaber parkeringsproblemer- så derfor vil vi opfordre alle
der har mulighed for det – tag cyklen eller gå på havnen. Det
er også godt for miljøet.

 Handicaphjælper

Vi søger nogle medlemmer, der har tid og lyst til at være
hjælpere ved handicapliften.
Vi har et medlem – Hans – som meget gerne vil bade og
svømme hver dag – og det vil rigtig gerne støtte ham i.

Der er dagligt brug for 2 hjælpere – 1 der kan håndtere liften,
det kræver nogle kræfter og 1 der hjælper til med at tage tørt
tøj på.

Det vil være rigtig fint hvis der er flere der med på at hjælpe –
så vi kan få Hans i vandet hver dag.
Meld dig til Kaj – han er der hver morgen kl. 7 – eller skriv til
Havbadets mail – lynaeshavbad@gmail.com.

God sommer til alle
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