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Kære/ærede Medlemmer,  

 

Foran jer er ligger den 1. udgave af Medlemsnyt årgang 2020. 

 

Fredag den 6. marts 2020, kunne vor byggekomité endelig indlevere ansøgning om byggetilladelse 

til Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand. 

 

Forud for dette var tiden gået med tegnearbejde og kommunikation med både kommunens 

Center for Økonomi og Ejendomme, der også er ejer af Langebros areal, og dermed eksterne 

rådgivere med fokus på den bygning, som på et tidspunkt bliver vores alle sammen, sauna og 

omklædningsrum. 

 

Selve ansøgningen om byggetilladelse er en sag for sig selv – vi er glade for at have haft en 

vanvittig dygtig tømrer, Martin Kannegaard fra Tømrersnedkeriet, med på holdet , som i 

samarbejde bestyrelsens fantastiske team, hvor nogle der heldigvis er landskabsarkitekt og 

bygningsingeniør i deres professionelle virke, har udarbejdet ansøgningen. 

 

For at give jer et indtryk af processen, vedlægges selve byggeansøgningen med bilag som pdf.file. 

 

Så snart der er nyt fra kommunens Center for By, Land & Vand, vil vi udsende den næste 

Meddelelse til Medlemmer. 

 

 Fase 2.: Sponsormidler og fondsansøgninger 

Det har glædet os meget at Servicefirmaet RENELL A/S, Helsingør, har sponsoreret vores virke 

med DKK 10.000.-. Vi er superglade for at lokale virksomheder som RENELL har lyst til at støtte op 

omkring foreningen og de planer vi har. 



Vi er lige i øjeblikket i en proces hvor der ligger en masse rugbrødsarbejde i at søge fonde, 

sponsorater og støtte. 

Vi har afholdt møder og sendt nogle ansøgninger afsted som vi stadig afventer svar fra. 

Vi ser positivt på fremtiden og lægger det arbejde ind der skal til i håb om at vi om ikke alt for 

længe kan påbegynde det byggeri vi alle sammen længes efter. 

Hvis du / i sidder inde med ideer eller evner der kunne være brugbare i ovennævnte proces, hører vi 

meget gerne fra dig/jer. 

 

Har du/i en virksomhed, hvor du kunne se dig selv som sponsor i vores forening, hører vi også 

meget gerne så vi kan aftale et møde og tale om hvordan du/i kan hjælpe og se hvordan vores 

sponsorprogram er sammensat. 

 

6. Mobil Sauna Dag den 22. marts 2020 mellem kl. 09:00 og 16:00 

Vi forventer at gennemføre ovennævnte event som planlagt – dog skal vi for god ordens skyld 

nævne at hvis du/i indenfor den sidste måned kan have været i kontakt med eller var blevet smittet 

med Corona-Virus, vil vi helst først se dig til næste mobil sauna event til efteråret. 

 

 

 Med de allerbedste hilsener 

 

Bestyrelsen i foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad 

 
 
 
 
 

 

 

 


