
Ref.af ordinær generalforsamling Lynæs Havbad søn. 27.juni 2021 kl. 10.30 på Hundested Kro.
( udsat som følge af Coronanedlukning)


66 deltagere tilmeldt  incl. bestyrelsen.


Dagsorden: 

1. Velkomst.

Formand Lis byder velkommen og præsenterer bestyrelsen.

Lynæsvalsen, fællessang under ledelse af Tanja, Hundested Kro .


2.  Brunch.

Lækker mad, hyggelig snak ved bordene, alle nyder igen at kunne mødes.


3. Valg af ordstyrer og referent.

Svend Mortensen foreslås som ordstyrer og vælges.

Elsebeth Nielsen foreslås som referent og vælges.


4. Bestyrelsens beretning.

Lis gennemgår med ord og billeder begivenheder fra 2020-21.  Beretning lægges ud på 
hjemmesiden.

Vi har mange projekter, god støtte fra Halsnæs Kommune og Lynæs Havn.

God politisk karma.


12. sept. 2020  en blæsende og våd eftermiddag blev vores ny brede trappe - “familietrappen” 
indviet af  Halsnæs borgmester Steffen Jensen som hovedtaler- bagefter serveredes pizzaer fra  
Bike and Bake på Sejl- og Kajakklubbens overdækkede terrasse.


Frederiksværk Svømmehals elitesvømmere med livredderuddannelse gav svømmeundervisning i 
havet omkring Lynæs fra oplevelsesbroen søndage i skolesommerferien for to børne- og et 
voksenhold.   

Alder fra 6 til 86 år. Alle, både begyndere og øvede lærte meget.

Det var rigtig koldt og blæsende de første uger, men børnene hoppede i vandet og gennemførte 
trods tænderklapren og blå læber.

Statstilskuddet betød at undervisningen var gratis for børn.

Underviserne var kompetente med smittende begejstring - ville meget gerne gentage succesen 
2021. 

NB: Frederiksværk svømmeklub tilbyder igen i år svømmeundervisning på Lynæs Havbad 2 
gange ugentlig i uge 27-29 og 30.

To børne - og et voksenhold

Tilmelding via Holdsport.


3. oktober 2020 “ lyserød lørdag” - Kræftens Bekæmpelses landsdækkende indsamling.

Lynæs Havbad deltog med blandt andet salg af lyserøde badehætter signeret af Mikkel Beha.

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

Anslået resultat- ca. 4.000 kr.

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


Kaj gennemgår svømmestatistikker for sommer- og vintersvømning.

Der er registreret knap 500 svømmede km. ( under Coronalukket badehus har der ikke været 
muligt at skrive i bogen)

De tre længste distancer ligger på 69- 60,5 og 54,6 km.


Badehus fuldt finansieret med støtte fra LAG

                                                                 Halsnæs Kommune

                                                                 Velux fonden- Aktive ældre

                                                                 DGI

                                                                 Lynæs Havn AMBA

                                                                 Lynæs Havbad 

                                                                 Frivilligt arbejde




                                                                

Svend Mortensen , projektets arkitekt orienterer om byggeri:

Jan 2021 starter jordarbejde - og frosten sætter ind.

Takket være  professionelle håndværkere og frivillige ( også kompetente) holder tidsplanen.

Rejsegilde 23.april , aflevering ultimo maj. Gulvet er lagt , udvendig terrasse, flisearbejde stort set 
færdigt. Resterer anlæg at nyt bed og flisegang.

Frivilligt arbejde i alt 550 timer ( Kaj tegner sig for de 350 )

Mange medlemmer har udført et kæmpe arbejde.

Klapsalver og tak til alle.

Kaj Christiansen, Svend Mortensen og Jørgen Holm har nærmest boet på byggepladsen og får 
symbolsk overrakt et par flasker god rødvin af formanden.


Lis: vi har fået årets Handikappris . Ved en Corona- lukket fest på Halsnæs Rådhus 21.januar 
2021 fik Lis overrakt prisen af Steffen Jensen.


Faste begivenheder i Lynæs Havbad:

Medlemsmøde med repræsentanter fra bestyrelsen hver 3. Lørdag hver måned kl. 8 -der serveres 
kaffe og morgenbrød .


Fuldmånebadning - se tavle og Holdsport.

December: svøm om juletræet, gløgg og æbleskiver

1.januar: nytårskur med bobler og kransekage.

Øvrige :

6. august kl.15 Indvielse af den ny sauna

22. august kl10-12: “hop i havet” landsdækkende arrangement ved Dansk Naturfredningsforening

som anbefaler alle klubber med havaktivitet at gøre især lokalpolitikere opmærksom på vort 
truede vandmiljø- det står om muligt endnu værre til end landmiljøet, hvor vi kan se forværringen.

Havet sletter ikke alle spor.

9. oktober:Lyserød lørdag - indsamling til Kræftens bekæmpelse..  Lynæs Havbad deltager . 


Kaj: Havtemperaturmåler sat op ved østre mole, når den er færdigjusteret kan temperaturen ses 
på Lynaesvejr ( havnevejr.dk)

Den fulde adresse er : “ http://www.havnevejr.dk/ lynaes/lynaesvejr.html “


Oplevelsesbroen er hårdt angrebet af pæleorm,og er begyndt at synke ved den lille trappe tættest 
på havneudløbet.

Lynæs Havn er bygherre og har ansvaret for vedligehold/ udskiftning.  Broen er bygget 2013-14 
og burde have holdt længere. Valg af materialer har trods advarsler ikke været OK.

Havnen arbejder på sagen.


Lynæs Havbad startede som ide hos Jonna Jørgensen og Jørgen Holm og da Lis Kristensen kom 

til, gik det stærkt.

Først kom skiltet, som stadig sidder på molen på vej ud til broen: Lynæs Havbad åben hele året.

Stiftende generalforsamling 16. juni 2015. - 30 deltagere - 15 medlemmer.

Skaren er siden vokset støt og da vi nåede 420 medlemmer december 2019- bliver det for trangt, 
selv med byggeplaner om større sauna, så bestyrelsen indfører ventelister og fastholder 
medlemstal på 400 - ventelisten ligger på 200. Der er typisk fald i medlemstal omkring årsskiftet 
på  100 , pladserne tilbydes ventelisten.

Det giver en rimelig fluktuation.


Tak for et anderledes men godt år. 

Vil slutte med at minde om vedtægternes foreningsformål:


At udbrede kendskabet til havbadning


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


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


http://havnevejr.dk
http://www.havnevejr.dk/


At kunne aftale fælles arrangementer.


5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

 Susanne Schødt gennemgår regnskab for 2020 med fremskrivning af kommende udlæg til 
saunabyggeri.

Regnskab godkendes med applaus

regnskab kan ses på hjemmesiden.


6. Forslag fra bestyrelsen. 
Saunaen er færdig, planlægger åbning 1. oktober.

Klubhuset er åbent og kan benyttes.

Bestyrelsen arbejder på at få udvidede Saunatider  - og forhandler med Havnen om fast åbning 
fra 7-22- evt natsænkning til 50˚

Det vil give et bedre flow og fordeling af saunabrugere.

Saunaen kan aktiveres med poletindkast som hidtil


7. Fastsættelse af kontingent. 
Øget saunatid vil blive dyrere, hvorfor bestyrelsen foreslår kontingentet sættes op med 50 kr til 
300 kr årligt fra 2022.


Spørgsmål fra salen vedr. andre brugere af saunaen ( ikke medlemmer af Lynæs Havbad)

Eksempler på at “ nogen snyder”


Lis: Lynæs Havn amba ejer broen og bygninger på molen.

Andelshavere af Havnen, gæstesejlere m.v.  har derfor også adgang. Mest i sommersæsonen, 
hvor vi ikke har fast klubsauna. 

Havnen støtter os og lægger vores medlemspris til brikprisen hvis ikke -medlemmer køber brik.

Flere brugere  fra andre foreninger melder sig også ind i Lynæs Havbad.

Der vil altid være nogen, der snyder, nok ikke så mange, men det er sjældent folk med en stram 
økonomi. Moral kan man ikke fremme ved lovgivning- det er nemmere at acceptere end at lade 
sig irritere.


8. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

Susanne Schødt gennemgår budgetforslag for 2021.

Indtægter/ udgifter:

Ekstraordinære udgifter på sauna inkl. ny ovn.

budget ses på hjemmesiden.

Budget godkendes med applaus. 

9. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.


10. Valg til bestyrelsen.

Lis Kristensen på valg for to år- modtager genvalg - vælges

Vibeke Mortensen på valg for to år- modtager genvalg.- vælges


Jonna Jørgensen har valgt at træde ud af bestyrelsen efter seks års stort arbejde med 
medlemsregistrering, betaling, statistik og indførelse af nyt system Holdsport, da den voksende 
medlemsskare ikke længere kunne rummes i det gamle system.

Jonna fortsætter som menigt medlem.

Lis takker med tale og buket.


Morten Kipper træder ind i bestyrelsen for resten af perioden -vælges

Susanne Schødt overtager medlemsregistrering




Morten Kipper overtager hjemmesiden.


11. Valg af to suppleanter for et år 

Kaj Christiansen modtager genvalg- vælges

Suppleant til at afløse Morten Kipper

Merete Graae melder sig og vælges.


12. Valg af revisor for et år.

Søren Kristiansen modtager genvalg og vælges.


13. Evt. 
Spørgsmål vedr. DGI: kan udgiften til medlemsskab svare sig?

Lis: ja, vi har mange fordele også økonomiske-f.eks. 30.000 kr.  tilskud til sauna - 
udlån/ donation af vandlegetøj- kurser, praktisk hjælp.


Holdsport : flere medlemmer har problemer med registrering. 

Lis: bestyrelsen vil efterlyse en manuel, som bliver lagt ud på hjemmesiden.

Rengøringkvalitet- hvem gør rent og hvornår?

Lis: i sommerhalvåret står Havnen for rengøringen og den er afgjort ikke i orden- vi 
betaler for den og kunne overtage den selv - hvis der er sikkerhed for tilstrækkelig 
dækning i ferieperioden-

og det  har vi ikke. Vi må holde dem i ørene og selv tørre op og feje ved behov.

Til oktober vil bestyrelsen lægge ny rengøringplan ud for ny sauna og klubhus.


Bekymring over vandkvaliteten.

Kommunen har taget vandprøver ved syd/øst enden af molen, hvor kan man se 
svaret?

Lis: det er aftalt at Lynæs Havbad skal have svar på vandprøver- vil rykke 
Kommunen og lægge svar på hjemmesiden.

Det er almindelig anerkendt at fjord og havnevand ikke er rent.

Efter kraftig regnskyl kan der ske overløb af urenset spildevand og særlig sårbare 
bør holde sig fra badning et par dage.

Generelle baderegel er at hvis man ikke kan se sine fødder i vandet når man står i 
vand til knæene, skal man skynde sig op.


Den ny redningsstige på østsiden ad broen er fejldisponeret, man kan skære sig 
slemt på overkanten,  og den er svær at komme op af.

Lis, Kaj, Svend: det er vist Kommunen, der har taget initiativ - Havnen er orienteret.


Da der ikke er yderligere spørgsmål takker ordstyrer for et møde med livlig 
diskussion og god orden


Ref.

Elsebeth Nielsen





