Referat fra den stiftende generalforsamling i badeforeningen Lynæs Havbad
Tirsdag den 16. juni – 2015, kl 19:30 i Lynæs Sejlklub.

1. Velkomst v/Lis.
Lynæs Havbad´s historie; for ca. 2 år siden prøvede en lille gruppe af glade havbadere at danne en
badeforening – stormen Bodil havde uden nåde fjernet både badebro og trappe, og havde dermed
vanskeliggjort adgangsforholdene til det ellers fristende havplaskeri. Og det var derfor bydende
nødvendigt at der blev etableret en ny trappe for at sikre adgangsforholdene og imødekomme
ønsket fra havbaderne.
Der blev etableret en ny trappe, opsat et stort flot skilt pålydende ”Lynæs Havbad” og Lis
indsamlede oplysninger på mulige badeforenings interessenter, udarbejdede vedtægter og holdt
møde med Lynæs Havn, for at forbedre mulighederne for stiftelse af en badeforening.
Den 10. maj i år, inviterede Lynæs Havn til informationsmøde for at afklare om der stadig var
interesse for dannelse af en badeforening. I den mellemliggende periode var der for Friluftsrådets
midler og ved hjælp af frivillig arbejdskraft, blevet opført et smukt og dejligt badehus, etableret en
stor og flot badebro samt en badetrappe.
Af antallet på de fremmødte til informationsmødet at dømme, (vi var omkring 30 personer presset
sammen inde i badehuset), er der vist ingen tvivl om at interessen stadig er til stede. Ved mødet
blev der samlet en interessegruppe, der kunne genetablere kommunikationen med Lynæs Havn og
sikre fremdrift i processen for dannelse af en badeforening. Og her sidder vi så i dag.

2. Valg af dirigent
For at sikre god ro og orden under den stiftende generalforsamling blev Svend Mortensen udpeget
til at styrer masserne.
3. Valg af referent
For at sikre dokumentation for indholdet af generalforsamlingen, samt afhjælpe hukommelsen
efterfølgende, blev Kirsten Munck valgt som referent.
4. Status og orientering fra interessegruppen
 Badeforeningens formål:
- At udbrede kendskabet til vinterbadning
- At skabe trygge rammer for badning, sommer og vinter.
- At få mulighed for at etablere aftaler om at bade sammen med andre fra klubben.
- At holde fælles arrangementer.

 Badeforeningen i forhold til badehus og Lynæs Havn.
- Badehuset ejes af Lynæs Havn. Havnen er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af
badehuset.
- Medlemmer af badeforeningen, forpligter sig ikke til at benytte badehuset.
- Badehuset skal ses som et ekstra tilbud til foreningens medlemmer.
- Ved benyttelse af badehuset, forpligter badeforeningens medlemmer sig til at rydde op
efter sig selv og være behjælpelig med at holde opsyn med stedet.
- I henhold til Friluftsrådets formåls paragraffer, er tanken at badehuset skal være til
offentlig benyttelse.
 Status på badehuset og adgang der til.
- Adgang til badehuset foregår via en adgangschip med en årlig betalingsafgift på kr. 200,-.
Adgangschippen købes på Havnekontoret.
- I badehuset er etableret en sauna der aktiveres via en polet automat, poletter købes på
Havnekontoret – prisen er endnu ukendt.
- Badehuset er endnu ikke færdiggjort og der udestår stadig en del mangler før det endeligt
kan tages i brug – terminsdato for ibrugtagning er stadig ukendt.

5. Kontingent – forslag fra interessegruppen v/Lis
Interessegruppens kontingent forslag pålyder kr. 100,- pr medlem pr. år, blev vedtaget ved
håndsoprækning.

6. Valg til Bestyrelsen
 5 Bestyrelsesmedlemmer – 3 medlemmer for 2 år – 2 på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.
- Lis, Jonna, Jette, Jørgen og Vibeke blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
 Suppleanter – deltager i bestyrelsesarbejdet
- Karen og Kirsten blev valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor
- Poul Ingildsen blev valgt som bestyrelsens revisor.
8. Eventuelt
 Under eventuelt var der en ivrig drøftelse og debat omkring brugen af adgangschips og
poletter.
 Badeforeningen blev efterfølgende stadfæstet ved håndsoprækning, som værende stiftet
pr. den 16. juni – 2015.
 Vedtægterne blev gennemgået, beskrivelse omkring regnskabsår blev korrigeret og
foreningens vedtægter blev herefter godkendt.

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

