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Ålsgårde – Hellebæk Havbad 
www.havbad.dk 

Meddelelser til medlemmer nr. 02/2020 – 07. maj 2020 



 

Kære/ærede Medlemmer,  

 

foran jer er ligger den 2. udgave af Medlemsnyt årgang 2020 – den første udgave under COVID-19 

situationens tegn, som ikke bare påvirker hver enkelt af os som privatpersoner, men også 

foreningen og dens medlemmer i et omfang, som bestyrelsen ikke forudse. 

 

Da vi udsendte Meddelelse til Medlemmer o1/2020 den 9. marts 2020, var vi uvidende om hvad der 

ville ske 2 dage senere. 

 

Som bekendt informerede bestyrelsen medlemmerne pr. e-mail den 11. marts 2020 kl. 21:59 om 

bestyrelsesbeslutningen at aflyse den mobile sauna dag planlagt til søndag den 22. marts 2020. 

 

Mere eller mindre samtidig bekendtgjorde regeringen den nedlukning af hele landet med dens 

forholdsregler om afstand, indskrænkning af forsamlingsfriheden, hjemsendelse/lukning af både 

offentlige og private arbejdspladser med mere, som har været i kraft siden. 

 

De nugældende regler gør det umulig at afholde de mobile saunadage, m e n vi h å b e r på at 

komme i gang med disse igen til efteråret – i bedes derfor lave et foreløbigt notat om følgende 

datoer i dette år: 

 

   Søndag, den 4. oktober 2020 

   Søndag, den 1. november 2020 

   Søndag, den 6. december 2020 

 

Bestyrelsen tager alle forbehold – men vi holder jer underrettet igennem sommeren – håbet er 

som bekendt lysegrønt… 

 



Bestyrelsen vil også gerne foranstalte nogle fælles aktiviteter i løbet af sommeren – vi har talt om 

fælles aftenbade-events og deltagelse i et affaldsindsamlingsprojekt, som sponsoreres af 

Helsingør Kommune – men vi må afvente begivenhedernes gang. 

 

Da en af sponsorerne ikke kunne godkendte foreningens vedtægter i dens nuværende form, måtte 

bestyrelsen indkalde til en ”virtuel” ekstra-ordinær generalforsamling til afholdelse den 12. april 

2020, idet en egentlig generalforsamling ikke kunne gennemføres pga. den indskrænkede 

forsamlingsfrihed. 

 

De ændrede vedtægter blev stemt igennem med alle afgivne 31 stemmer – alle stemte Ja til 

vedtægtsændringerne. 

 

Afstemningsresultat skal i h t vedtægterne bekræftes af endnu en ekstraordinær 

generalforsamling, der afholdes, så snart dette kan lade sig gøre under hensyntagen til 

forsamlingsfrihedens genindførelse. Selve datoen vil tilgå jer alle pr. separat e-mail, når samme er 

kendt. 

 

Bestyrelsen afholdt sit første ”rigtige” bestyrelsesmøde lørdag, den 25. april 2020 på sekretærens 

terrasse med tilbørlig afstand mellem deltagerne. 

 

Sekretæren kunne meddele at foreningen p.t. har 188 medlemmer, der har indbetalt deres 

medlemsbidrag fuld ud. 

 

Kassereren anså foreningens økonomi for at være sund – kassebeholdningen er p.t. lidt over DKK 

25.000.-. 

 

Hertil kommer sponsorindtægter på DKK 20.300.-, som er bogført på en separat konto, og derfor 

ikke indgår i foreningens almindelige drift. 

 



Foreningens ansøgning om byggetilladelse henligger stadig hos Helsingør Kommune – med 

baggrund i at personalet er sendt hjem indtil den 10. maj 2020 forventer foreningen først at få 

besked omkring medio maj 2020.  

 

Foreningens sponsorer er også påvirket af COVID-19 situationen i et vist omfang. Bestyrelsens 

projektgruppe har fremsendt materiale til 6 forskellige sponsorer og er i færd med at kontakte 

yderligere 2 store sponsorer. Svarene forventes fra medio juni 2020 og fremefter – i vil blive 

underrettet om slagets gang, når der foreligger substantielt nyt. 

 

Foreningen vil mægtig gerne komme i kontakt med yderligere sponsorer – alle medlemmer 

opfordres til at kontakte bestyrelsen pr. e-mail på ”bestyrelse@havbad.dk” med deres idéer - en 

hvilken som helst henvendelse vil udløse et svar indenfor 24 timer. 

 

Uanset dette ønsker bestyrelsen alle vores medlemmer en GOD & GLAD SOMMER 

 

 

  

 

Med de allerbedste hilsener 

 

Bestyrelsen i foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad 

 
 
 
 
 

 

 

 


