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Kære/ærede Medlemmer,

Det er blevet sommer – og dermed tid til at udsende den 3. udgave af Medlemsnyt årgang 2020.

COVID-19 situationen er langtfra slut, men nu ved vi jo som borgere meget mere om hvordan vi
skal forholde os for at undgå smitte end i starten af marts 2020.

Som i ved var det noget af en fornøjelse at afholde de Mobile Sauna Dage, men de p.t. gældende
regler tillader fortsat ikke disse super nære kontakter – virussen kan både være kontakt- og
luftbåren, specielt i en sauna, hvor kravet om 1 meters afstand er svært at gennemføre.

De nugældende regler gør det derfor stadig umulig at afholde de mobile saunadage, men vi håber
stadig på at komme i gang med disse igen til oktober 2020.

I husker at den virtuelle generalforsamling af 12. april 2020, som bekræftede et par ændringer i
foreningens vedtægter, skal bekraftes af en fysisk ekstraordinær generalforsamling.

I bedes derfor allerede nu notere følgende dato og tidspunkt samt sted i jeres kalendere:

Onsdag, den 19. august 2020 kl. 19:30 på BØLGEN

Den egentlige indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt umiddelbart efter det næste
bestyrelsesmøde, som pga. feriesæsonen først finder sted den 8. august 2020 – på denne måde
kan bestyrelsen overholde vedtægternes krav om 10-dages fristen.

Problemet her og nu er at forsamlingsfriheden i dag stadig er indskrænket til 50 personer.

Da den udvidede bestyrelse inklusive foreningens revisor og sammes webmaster omfatter i alt 8
personer, er deltagerantallet fra medlemskredsen indskrænket til 42 personer - hvilket når som
helst kan ændre sig op- eller nedad – alt efter sundhedsmyndighedernes bedømmelse af ”rigets
tilstand”.

Vore kære webmaster er derfor i gang med at teste en tilmeldelsesformular, som medlemmerne
kan tilgå via internettet med en direkte link - denne link bliver meddelt jer sammen med selve
indkaldelsen den 8. august 2020.

Men nu til det mere interessante:

Vi er blevet orienteret af Helsingør Kommune, at nabohøringen er gennemført, og at
byggetilladelsen forventeligt vil blive udstedt senest i uge 28/2020 (næste uge).

Servicefirmaet RENELL A/S, Helsingør, har sponsoreret byggeprojektet med DKK 10.000,00.

Spar Nord Fonden har meddelt os at man ønsker at sponsorere byggeprojektet med DKK
50.000,00 på nærmere vilkår til anvendelse inden ultimo marts 2021.

Lokale- og Anlægsfonden, en selvejende institution under Kulturministeriet, har meddelt os at
man ønsker at sponsorere byggeprojektet med DKK 200.000,00 på nærmere vilkår, bl.a.
byggestart senest 1 år fra bevillingsdato 16. juni 2020.

Dette vil sige at næsten 50 procent af det nødvendige byggekapital for nuværende er allerede til
stede.

Bestyrelsens projektgruppe arbejder ufortrødent videre med at skaffe de resterende sponsorater –
foreningens formand vil informere om tiltagene på den ekstraordinære generalforsamling.

FORTSAT GOD SOMMER…

Med de allerbedste hilsener

Bestyrelsen i foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad

