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Ålsgårde – Hellebæk Havbad 
www.havbad.dk 

Meddelelser til medlemmer nr. 05/2020 – 08. august 2020 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

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



 

Kære/ærede Medlemmer,  

 

i henhold til vedtægternes paragraf 7 stykke 1 indkalder bestyrelsen i foreningen Ålsgårde-Hellebæk 

Havbad til afholdelse af en fysisk ekstraordinær generalforsamling i kulturhuset BØLGEN, Jæmtlandsvej 

1, 3140 Ålsgårde, onsdag, den 19. august 2020, kl. 19:30 i husets caféområde med følgende dagsorden: 

 

01)  Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår hr. Christian Hoffmann 

 

02) Valg af referent og stemmetællere – bestyrelsen foreslår hhv. Lene Hoffmann, foreningens 

næstformand, og Sven Larsen, foreningens revisor 

 

03) Bestyrelsens beretning ved formand Maria Petersen om foreningens arbejde og sauna-

projektets situation med efterfølgende godkendelse 

 

04) Bekræftelse af resultatet af den virtuelle ekstraordinære generalforsamling afholdt den 12. 

april 2020 ved fysisk afstemning i henhold til vedtægternes paragraf 11 stykke 1 

 

05) Fastlæggelse af fast årligt kontingent for alle voksne medlemmer fra og med regnskabsåret 

2021 – bestyrelsen foreslår en forhøjelse til DKK 650.- per medlem. 

 

06) Fastlæggelse af indmeldelsesgebyr for medlemmer indmeldt efter denne ekstraordinære 

generalforsamlings afholdelse  - bestyrelsen foreslår et engangsbeløb på DKK 250.-.  

Dette gebyr skal betales sammen med medlemskontingentet nævnt i pkt. 5, hvilket vil sige 

DKK 900.- for regnskabsåret 2021, faldende til DKK 650.- i de efterfølgende regnskabsår. 

 

 



07) Tilladelse til at voksne medlemmer (18 år og mere) kan indmelde børn under 18 år på 

følgende vilkår: 

 Årligt medlemskontingent: DKK 50.- pr. barn 

 Børn må kun deltage 1 gang om ugen på et dato-/tidspunkt, der fastlægges af bestyrelsen. 

 Børn skal a l t i d ledsages af et voksent medlem. 

 Adgangsnøglen eller tilsvarende -adgangsbrik  s k a l  følge det voksne medlem, der 

ledsager barnet. 

 Udlånes nøgle og/eller brik til et barn uden følgeskab af et voksent medlem, udløser dette 

første gang en advarsel – ved gentagelse ekskluderes både medlemmet og det/de 

barn/børn, der følger med. 

 Det skal her pointeres, at saunaen altid må benyttes uden badetøj – dog skal man være 

dækket af et håndklæde, når børn er tilstede i saunaen – i modsat fald udsteder foreningens 

bestyrelse en første advarsel – ved gentagelse skrider foreningens bestyrelse til eksklusion 

af medlemmet. 

 

08) Eventuelt 

 

 

Med baggrund i sundhedsmyndighedernes afstandskrav og Helsingør Kommunes bestemmelser omkring 

det maksimale antal personer, der kan huses i BØLGENs café-område, må deltagerantallet begrænses. 

Foreningens medlemmer bedes derfor give til kende, om de ønsker at deltage i generalforsamlingen. 

Dette kan ske på følgende måde: 

 

a) Vi følgende link: www.havbad.dk/GF - linket kan ikke tilgås via foreningens hjemmeside.  

Linket er testet og virker – udfyld det formular, der ”popper” op og tryk på INDSEND - men hvis 

dette skulle volde problemer, kan følgende alternativer bruges: 

b) En kort e-mail til foreningens sekretær via sekretar@havbad.dk 

c) En SMS med en kort besked til telefon 20 87 35 17 



Pladserne vil blive tildelt efter ”først til mølle” princippet – når pladserne er fyldt op, vil der blive givet 

meddelelse herom via e-mail, og linket vil ikke længere være i funktion. 

Foreningens udvidede bestyrelse inklusive Suppleanter, Revisor og Webmaster er undtaget, da disse er 

fødte deltagere. 

 

VEL MØDT… 

 

 

Med de allerbedste hilsener 

Bestyrelsen i Ålsgårde-Hellebæk Havbad 

 

 

 

 

 

 


