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Kære/ærede Medlemmer 

Det er for alvor blevet november med dis, finregn og tåge – men foreningens bestyrelse er aktiv… 

Lørdag, den 14. november 2020 mellem kl. 09:00 og 11:00 er bestyrelsen vært for en fernisering af 

Sauna-Projektet i Brolaugets Hus på Langebro. 

Her præsenteres tegningerne samt afsætning af den kombinerede omklædnings- og saunabygning. 

Samtidig arrangeres morgenbad i Øresund samt fælles – udendørs – morgenmad for at overholde COVID-

19 reglerne om afstand med mere, idet morgenmaden hentes indendørs, men spises i det fri.  

I bedes huske at have mundbind på, når i er inde i Brohuset for at hente mad eller se tegninger… 

Bestyrelsen står for indkøb og tilberedelse af morgenmaden – så må medlemmerne sørge for solskin og 

godt badevejr… 

 

Som bekendt er Langebro i vinterbadesæsonen nogle gange et halvfarligt bekendtskab, idet de 

trappenedgange og vandtrapper, der ikke er belagt med gummimåtter, i fugtigt vejr og/eller ved alge-

begroning bliver meget glatte. 

Det lykkedes 2 af foreningens medlemmer ved direkte henvendelse til Langebros ejere at få samme til at 

bekræfte at der kommer gummimåtter på visse trin i nær fremtid – dette kan dog forsinkes af det faktum 

at Covid-19 situationen holder 50 procent af arbejdsstyrken på hjemmearbejdspladserne. 

Bestyrelsen er meget glad for dette initiativ og skal takke vores 2 medlemmer for deres indsats. 

Det burde måske nævnes på dette sted at bestyrelsen i næsten et halvt år har haft et projekt til 

beklædning af 25 løbende meter inklusive nedgangstrapperne med gummimåtter til overvejelse hos 2 

fonde – håbet er at der kommer bevægelse i sagen i januar 2021 (?) 

 

Det kan som bekendt være noget blæsende på Langebro – med det resultat at beklædningsgenstande 

nogle gange bliver luftbårne og lander i Øresund. 

Efter gennemgang af mulighederne og indhentet tilladelse fra Langebros ejere har bestyrelsen besluttet 

at indkøbe 4 stk. fiskekurve udført i rustfrit stålnet og skrue samme fast på Langebros øverste dæk ved 

siden af bænkene, i første omgang dem, der befinder sig i den yderste ende af broen. 

Kurvene er vedligeholdelsesfrie og tillader vandet at passe direkte igennem dem ved bølgegang. 



Kurvene er af en model, der stadig benyttes på den svenske vestkyst til transport af friskfanget fisk. 

Kurvene vil være til rådighed igennem vinterhalvåret og vil blive demonteret ultimo marts. 

Kurvene er uden låg og rimelig dybe - de må udelukkende benyttes til opbevaring af beklædning – og ikke 

til affald... 

Kurvene kan kun beskadiges ved vold – skulle dette ske, vil alle kurve blive demonteret og eksperimentet 

annulleret.  

Monteringen forventes gennemført snarest / senest i uge 45/2020. 

 

Vi ses næste lørdag på Langebro… 

 

 

Med de allerbedste hilsener 

Bestyrelsen i Ålsgårde-Hellebæk Havbad 

 

P.S. 

Kassereren er p.t. i fuld gang med at implementere et faktureringsprogram, der automatisk sender fakturaer ud for 

medlemskontingent 2021 på DKK 650.-, men dette bør ikke afholde de p.t. 174 medlemmer, der ikke har overført dette beløb indtil 

nu, at gøre dette ved at benytte MobilePay 72 70 43 eller indbetale beløbet til Spar Nord konto 9056 1580 111374 snarest mulig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       


