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Kære/ærede Medlemmer

Efter en nogenlunde smuk august, og en endnu smukkere september er efteråret og dermed
vinterbadesæsonen godt på vej.

Desværre er situationen fortsat sådan at de sundhedsfaglige medlemmer af foreningens bestyrelse på et
møde den 4. oktober 2020 måtte anbefale fortsat i k k e at arrangere de mobile saunadage, indtil der er
kommet styr på mistanken om at COVID-19 også smitter via luftbårne partikler i en større afstand end
antaget hidtil – dette tiltrådtes af hele bestyrelsen.

Foreningens arkitekt har leveret de første tegninger af saunabygningen i forskellige udformninger – den
ene smukkere end den anden – og dermed leveret et diskussionsgrundlag.
Det viste sig at nogle af hans idéer kræver en stillingtagen fra såvel Helsingør Havne som ejer samt
Helsingør Kommune som bygningsmyndighed – dette er bestyrelsens byggeudvalg i gang med at
arrangere.
Så snart byggeudvalget og arkitekt er færdig med deres arbejde og de sidste tvivl ryddet af vejen, vil
bestyrelsen meddele mere herom.
Det er fortsat bestyrelsens mål at igangsætte selve byggeriet i løbet af foråret 2021 (vinterbyggeriet ville
fordyre huset unødigt) med færdiggørelse omkring den 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Bestyrelsens sammensætning er blevet ændret pr. 4. oktober 2020.
Bestyrelsesmedlemmet Uli Bauer, der hidtil har ageret som kombineret sekretær og kasserer i foreningen,
måtte meddele, at en forværring i hans arvelige hørenedsættelse gør, at han ikke længere ser sig i stand til
at følge kvalificeret med i bestyrelsens diskussioner og beslutninger.
Lene Hoffmann, der er næstformand i foreningen, overtager tillige sekretærposten.
Jan Boss Henrichsen, der hidtil har været suppleant, overtager posten som kasserer.
Uli Bauer forbliver i foreningen og vil fortsat arbejde som teknisk kommunikator med direkte reference til
formand, næstformand og kasserer, dog uden bestyrelsesfunktion.
Foreningens hjemmeside vil blive opdateret snarest mulig.

Og så det ”kedelige” - for 2. gang:
Kassereren beder igen om at huske at kontingentet for året 2021 på DKK 650,00, som vedtaget af
generalforsamlingen den 19. august 2020,skal indbetales til foreningen via enten MobilePay 72 70 43 eller
direkte til foreningens konto nr. 9056 1580 111374, i Spar Nord, Helsingør, senest med udgangen af
december 2020 (vedtægternes paragraf 4, stykke 1 & 2 – se evn foreningens hjemmeside www.havbad.dk
for information).
Der arbejdes p.t. på en automatisk opkrævningsløsning, muligvis i lighed med den, vor søsterforening i
Hornbæk praktiserer – herom mere på et senere tidspunkt.

Og det ”glædelige”:
Foreningen kan konstatere at en del medlemmer allerede nu har indbetalt årskontingent 2021 til
foreningens konti – bestyrelsen er rigtig glad, idet vi må forudse at vore udgifter kommer til at stige –
uanset kassererens klamme hænder på kassebeholdningen…

Og:
Foreningen oplever for tiden en medlemstilgang på i snit 1-2 nye medlemmer om d a g e n – lige nu er
totaltallet 2 4 9…

I ønskes alle et smukt efterår uden (alt for meget) regn, slud eller sne…

Med de allerbedste hilsener
Bestyrelsen i Ålsgårde-Hellebæk Havbad

