
Referat af  generalforsamling  Lynæs Havbad lørdag 16. marts 2019 i Bådelaugets lokaler.


41 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog  i brunch fra kl 10 til ca. 11. hvorefter generalforsamlingen 
begyndte.


1.Valg af ordstyrer og referent:

Bestyrelsen foreslår Svend Mortensen, som vælges og konstaterer at mødet er rettidig udsendt.

Referent Elsebeth Nielsen vælges.


2.Bestyrelsens beretning:


Lis fortæller om årets gang i Havbadet understøttet af billeddokumentation.

Der har virkelig været gang i den og der er store opgaver i vente.


Vi havde isvinter i 2018 og prøvede både at hugge hul i isen og bade i fløjlsblød grødis.

Klubsaunatider er udvidet og bliver fra på mandag 3 timer alle dage  fra 7-10.

+onsdag kl. 17-18.


Vi har fået vindue i saunaen og har nu havudsigt, kan både se måger og højtflyvende windsurfere.


Klubmedlemmer har lagt fliser sponseret af Havnen så kørestolsbrugere kan komme til badehuset, 
bruseren og oplevelsesbroen ved egen kraft og fodgængere ikke slæber så meget grus ind i 
badehus og saunaen.

Tak til medlemmer applaus.


Næste punkt i projekt handicaptilgængelighed bliver liften, som kan få bevægelseshæmmede 
medborgere sikkert i vandet og op igen og dyrke vandsport i havet omkring Lynæs.

Så skal Hans ikke nøjes med to pøse vand på broen.

Vi har foreløbig fået 18.585 kr. fra Handicaprådets Tilgængelighedspulje og har ansøgninger ude 
til 5 fonde.


På det sidste har Gitte Hemmingsen fra kommunen mødt Hans, og da hun ligesom os andre ikke 
kan stå for Hans’ energi, vilje og kreativitet, har hun foreslået at vi  genansøger  
Tilgængelighedspuljen inden 14 dage.

Når vi får svar, stillingtagen til behov for supplerende indsamling.


Årets faste aktiviteter:


Fuldmånebadning, saunagus, kaffe, kage( Kajs pandekager)

Nymånebadning- det kan være noget mørkt, men godt til morild.

Morgenmadsmøde hver 3. lørdag i måneden ( Karen sørger for kaffe/te og morgenbrød )

Medio december, svømme om juletræ, saunagus gløgg og æbleskiver.

1. januar nytårskur med saunagus, champagne og kransekage. I år lejede vi ekstra sauna


I forbindelse med Havnens Dag har vi om lørdagen holdt “ store badedag” :hvor mange kommer i 
vandet på en gang?

I 2018 skete det i forbindelse med Lynex hvor vi også havde aktivitet fredag aften med saunagus, 
pandekager og varme/ kolde drikke. Om lørdagen kom 78 badere i vandet med præmie til bedst 
udklædte.


Plan for 

Lynex 2019.  24-26. maj

Fredag aften saunagus, vi lejer et vildmarksbad ( tilskud fra Lynex) og Vibeke bestiller 2 ton is. 
Tema prøv vinterbadning i maj måned.

Bålfade med grilrist, bag selv pandekager, pop -selv -corn, drikkevarer/ alkoholbevilling.

Lørdag store badedag - flest i vandet.


Vibeke Mortensen deltager i Havnerådsmøderne og er tovholder.




Vi er en aktiv klub med mange nye medlemmer, også unge og børnefamilier. Det er dejligt.

Vi er omkring 300 medlemmer . Der er en god stemning, vi tager hensyn, gør plads til hinanden og 
fordeler os over dagens timer, men der kan kun være 12 i saunaen ad gangen og ved større 
begivenheder bliver der også trængsel.


Kort sagt vi har vokseværk og planer om udbygning.

Større sauna og badehus og på sigt det gamle ønske om 6 m. bred trappe fra oplevelsesbroen, 
som Kaj har arbejdet med.


Ved det årlige orienteringsmøde med Havnen 10. februar i år forelagde bestyrelsen ideerne, som 
blev positiv modtaget.


Havnen havde selv tanker om adgang for badende i forbindelse med nødvendig  reparation og 
forstærkning af bolværket ved fyret - evt. bro / vippe over de store sten så ungdommen kunne 
springe sikkert ud i det dybe vand. 

Foreslår at handicapliften af hensyn til vanddybden placeres i området.


Der er som altid nogle tilladelser der skal  søges ( det tog 3 afslag fra Kystdirektoratet og en anke 
før Havnen fik tilladelsen til badehuset ) så det er om at komme i gang.

Halsnæs kommune skal foreløbig søge Strandbeskyttelseslinjen ophævet, så må vi tage det 
derfra. 

Der skal laves tegninger og søges midler.

Der var netop annonceret flere LAG- midler til uddeling med ansøgningsfrist 15. marts så Lis 
bookede tid til sparringsmøde med formand Peter Plant i Dyssekilde Station 25. februar og Svend 
blev bedt om “lige at tegne en skitse”. Det  blev en genial løsning .

Peter Plant havde glød i øjnene og anbefalede at vi søgte det hele, både badehus og trappe.

Selvfølgelig uden at love noget. LAG bevilliger maks. 50%, resten skal financieres på anden vis 
bl.a. frivilligt arbejde, og det er vi gode til. ( 100kr / time)


DGI har godkendt Lynæs Havbad som idrætsforening og vi er blevet medlem. 

Det giver mange fordele, dels praktisk hjælp til medlemsadministrationen, som er blevet en større 
opgave for Jonna med det stigende medlemstal, dels adgang til fonde m.v.

Lis og Kaj har allerede haft møde med 4 arkitekter fra DGI som så badehuset, omgivelserne og 
Svends tegninger og var meget positive, nærmest begejstrede .


Sauna byggeprojekt:


Svend viser tegninger og gennemgår saunaprojektet.


Nuværende badehus bevares, saunaen ryddes og hele arealet indrettes med flere bænke  langs 
væggene, et større skab til remedier og i centrum rundt bord i barhøjde.


Ny sauna dobbelt så stor som den gamle som tilbygning mod syd.

I begge bygninger vil store vinduer give lys og havudsigt.

Det nuværende klubhus og ikke mindst sauna er bygget i smukke materialer, men er desværre for 
svært at holde.

Der arbejdes med at finde mere robuste gulvmaterialer.


Projektet lever op til Havnens ønske om at bevare den smukke ottekantede bygning med det 
karakterstiske tag, da saunaen ligger under udhænget , er bygget sammen med hovedhuset på 
sydsiden og ikke kan ses fra nordsiden.


Samtidig vil det være i en helt anden prisklasse end at bygge en helt ny sauna længere ude på 
molen evt. på pæle, som havnen ventilerede.

Den vil ikke være så udsat, og formentlig nemmere at få tilladelse til.




Vi vil bevare nærheden mellem sauna og omklædning/ klubhus og kan dele socialt samvær , 
ligesom “saunavarmen” vil lune klubhuset og ikke fyre for mågerne.


Spørgsmål: kan man hæve gulvet for at udnytte varmen i loftet, afkorte opvarmningstiden og 
forhindre oversvømmelse, skal vi ha en ny ovn?


Jørgen Holm: nuværende saunaovn har overkapacitet, kan opvarme sauna til ca. 25 personer.

Naturligvis afhængig af udetemperatur. og isolering.

Den bruger selvfølgelig mere energi på at opvarme den første time end de efterfølgende.

Den kan sagtens flyttes til den ny sauna.

Det kunne være en ide at hæve gulvet da loftshøjden bliver større i den ny bygning.

Hvis der kommer en Bodil + som ikke bliver stoppet af den nyforhøjede stensætning, vil det hele 
ryge i vandet alligevel.


Sps. Hvem ejer og forsikrer?


Svar:   Havnen


Sps:   Kan vi få bredere saunabænke?   Nederste række badere sidder tæerne af øverste.


Svar:  ja, de bliver 15 cm bredere.


Sps:   Kan vi få flere vinduer og mere udsigt over havet?


Svar:  Det er en balance mellem afkøling og udsigt.


Sps:    vil det være en ide at besøge Røsnæs og se deres badehus? Det er større, ligger i 
millionklassen og foreningen har ikke haft problemer med financiering.


Lis:

Vi er en lille klub med 300 medlemmer, men begrænset plads, udvidelsesmuligheder og økonomi.

Det kniber med pladsen især til vinterarrangementer, derfor søger vi at udvide kapaciteten med 
Svends projekt.

Bestyrelsen har ikke ambitioner i Røsnæs størrelse.


Sps: Hvor mange kan vi være i den ny bygning? Hvad hvis fire kørestolsbrugere skal i vandet på 
en gang.


Lis: Vi er en lille klub,  gør plads for hinanden, vi bliver nok ikke fire kørestolsbrugere på en gang, 
men lad Hans svare .


Hans:  en kørestol fylder selvfølgelig meget,  og det tager mere plads at komme i tøjet, men vi vil 
søge at fordele os ude og inde efter behov. Jeg tror det kan gå.

Jeg er lykkelig for igen at kunne komme i klubhuset efter ulykken, det betyder alt ,den kærlige 
modtagelse og at være sammen med glade, positive, hjælpsomme medlemmer.


Svar: Hans,  du har lige fra klubbens start altid været der for os, forkælet os med kaffekurvene, 
masser af ideer, godt humør og overskud. Vi har ikke tal på alt det som du, Kaj og Jørgen bare 
lige har lavet.

Det er måske derfor der er så megen venlighed, hjælpsomhed og sjov i Badeklubben.


Lis: Bestyrelsen har siden vi kom op på 200 medlemmer overvejet hvor mange vi kunne være og 
spurgt medlemmer i forbindelse med større arrangementer om der var ønske om stop for 
medlemstilgang og oprettelse af ventelister, som man bruger i andre klubber.

Vi er nok ved at være der.


Men problemet er at hvis vi lukker for tilgang, vil interesserede kunne købe en chip til badehuset 
hos havnefogeden uden at melde sig ind/ vente på plads i Badeklubben.




Der er faktisk et par stykker, der har klaget til Jonna over at de ikke var blevet orienteret om den 
mulighed ved indmelding, så de kunne ha sparet 150 kr pr. person og bad om at få det refunderet 

( det fik de)


Ved sidste møde med Havnen blev det aftalt at Morten Havnefoged tjekker medlemsskab ( Jonna 
sender opdateret medlemsliste hver søndag) 

Hvis de ikke er på listen bliver de opkrævet de manglende 150kr.

Det vil forhindre spekulation i at fravælge medlemsskab, men ikke løse kapacitetsproblemet.


3. +5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget

Susanne Schødt gennemgår årsregnskabet.

Det ser fint ud

årets overskud er 19.301kr.


Flere medlemmer giver også større udgifter.

Der er trængsel i Klubsauna om morgenen og medlemsønske om 3 timers Klubsauna også om 
mandagen.

Begynder mandag 18. marts med poletter da saunauret ikke skal omstilles før efterårssæsonen.

Klubsauna slutter 30.april.


Der er udgift til vedligehold af badehus, rengøring , strøm efter måler, poletter og saunavindue.


Budget forslag for 2019:

Foreløbig indbetalt  41.250kr ( 275 medlemmer af 329 registrerede) har ikke stemmeret til GF, men 
de fleste plejer at betale i løbet af marts.


Der er afsat kr 10.000 til saunaleje 2018 og 2019

             

                   kr. 10.000 til saunastrøm


Estimeret overskud kr  5.720


Sps: Der er købt poletter for kr 7.525 - betaler vi ikke for meget nu vi overvejende betaler efter 
måler.

Svar: Jørgen og Kaj vi betaler hvad det koster.


Regnskab og budget godkendt 


5. Fastsættelse af kontingent .

uændret 150 kr. årligt


Sps: hvor meget skal der ligge i kassen? Hvis budgetter for 2019 holder vil der være  35.000 kr.


Svar: Lis

Vi er ingen sparekasse, men vi har gang i så meget for tiden og vil gerne ha en buffer.


6. Behandling af evt. indkomne forslag


1. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer 


§15 Opløsning af klubben kan ske ved mindst 2 på hinandenfølgende generalforsamlinger/ 
ekstraordinære generalforsamlinger med mellem 14 og 21 dages mellemrum. Det første indkaldes 
med mindst 14 dages varsel. Ren teknik og tilretning i forhold til standardvedtægter- Rettes fra 
mellem 8 og 14 dages mellemrum 




§ 16  I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på 
den opløsende generalforsamling.


Ny paragraf- indføres for at kunne optages i DGI


Medlemsstatistik ved Jonna.


Historisk gennemgang  med grafer fra 2015 - 2019 viser stadig voksende aktiviteter på alle planer.


Der er d.d registreret 330 medlemmer, heraf har 280 betalt. Der forventes en del indbetalinger i 
løbet af marts 2019.


Jonna tager badebogen hjem til nøjere granskning og har i år suppleret med ekstra bog for 
februar 2019

Tallene skal tages med et gran salt,, nogle er svære at læse og andre glemmer at skrive sig på- 
det sker for os alle sammen.

Vinterbadere i februar 2019:  143, der har badet fra 1 til 35 gange

                                    2018 :  71


Kåring af årets badeand- AND the winner is:


KAJ C med 35

Årets badeællinger: NIELS E med 27   KAREN D med 21


Vinderne modtog and/ ællinger med applaus.


7. Valg til bestyrelsen ulige år 2 på valg


Lis Kristiansen modtager genvalg  med applaus

Jørgen Holm modtager ikke genvalg. Tak for din store indsats siden Lynæs Havbads fødsel   

Heldigvis har du lovet at fortsætte med alle dine specialer. applaus

Suppleant Vibeke Mortensen er villig til at indgå i bestyrelsen  vælges med applaus


8. Valg af to suppleanter for 1 år. 

 Kaj Christiansen modtager genvalg ,vælges med applaus

 Nyvalg af 1 suppleant 

 Morten Kipper er villig til at modtage valg, vælges med applaus.


 9. Valg af 1 intern revisor for 2 år

     Poul Ingildsen modtager ikke genvalg

     Søren Kristiansen modtager valg, vælges med applaus.


Vibeke Mortensen orienterer om opgaver i forbindelse med Lynex 2019. 24-25-26 maj.

Lynæs Havbad vandt toilettjansen+ renholde pladsen- fjerne affald- tømme skraldeposer


Fredag fra. kl 16 

Lørdag   10-14  14-16

Søndag ?

Medhjælpere modtager forplejning.

Man bedes melde sig til Vibeke.


10. Evt. Ingen indkomne forslag, men interesse i at drøfte badehusetik og konflikthåndtering .

Der er generelt en god og hjælpsom adfærd, man viser hensyn, gør plads, snakker, fortæller og 
griner.

Der  findes jo idioter, men heldigvis har vi ikke haft så mange konflikter.




Medlemmer har observeret hærværk mod saunatermostaten og høfligt sagt at det var en rigtig 
dårlig ide, som man burde holde inde med- og fået et nedladende svar.

Det drejer sig om nogle ellers søde unge mennesker, hærværket er meldt til Havnen, som har 
taget sig af det og monteret et gitter. Ifølge Kaj er det fejlmonteret, men det er da en start.

Et medlem efterlyser mobilnr. til bestyrelsesmedlemmer så de kan kontaktes ved konflikt.

Lis : bestyrelsen vil gerne kontaktes,  men vi skal passe på ikke at optrappe en konflikt, og man 
skal aldrig frivilligt udsætte sig for noget.


Upassende opførsel skal meldes til bestyrelse som vil orientere Havnen.  Hvis personen er 
medlem af Lynæs Havbad eller kendt i området har lokalnetværket indtil nu fundet 
vedkommende, vi er jo et lille samfund.

Hærværk hører under Havnen,  Morten Havnefoged kontaktes.


Havnen bakker os op og kan bl.a. blokere ballademagerens chip.


Badetøj i sauna. Der er opslag om at man ikke må have vådt badetøj i saunaen, men må tage et 
håndklæde om sig, det er fint for vores generation men

mange unge er meget blufærdige og har et problem og vi gamle har et problem med at håndhæve 
reglerne og ødelægge den gode stemning.


Lis: vi har ikke regler for reglernes skyld.

Våddragter og badeshorts der når under knæene rummer masser af vand og ødelægger 
trægulvene.

Tætsiddende bikini, badedragt og badebukser er ikke så vandholdige og det bliver vi nødt til at 
acceptere for at bevare den gode stemning.


Til afslutning viser Lis 6 min. film fra Lynæs Havbad optaget af Søren Kofoed og Henning 
Bjerregård, Havnens Hus i forbindelse med filmen : Liv og aktiviteter i Lynæs Havn .

Kaj har tryllet så vi kan se den på storskærm.

Herlige billeder af glade vinterbadere i solopgang og fuldmåne - lige som vi kan lide det.


Lis runder af: Tak for et godt møde, det var et omfattende program, men vi kom igennem med 
spørgelyst og god energi.


Mødet slut kl. 13.00

Referent Elsebeth





