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Meddelelser til medlemmer nr. 04/2020 – 19. juli 2020 



 

Kære/ærede Medlemmer,  

 

Det er stadig sommer, og hele Danmark er på ferie – for 1. gang i mange år i Danmark for de flestes 

vedkommende – men bestyrelsens arbejde har gjort at vi allerede nu er nødt til at udsende den 4. 

udgave af Medlemsnyt årgang 2020. 

 

Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand har tildelt foreningen ved dens revisor, hr. Sven 

Larsen, der er uddannet bygningsingeniør, BYGGETILLADELSE for Omklædningsrum med Sauna 

på den af Helsingør Havne anviste grund. 

 

Tilladelsen er dateret den 16. juli 2020.  

 

Tilladelsen indeholder en række punkter, der skal gennemgås og afklares, før bestyrelsen kan 

foretage de næste skridt. 

 

Bestyrelsen er indkaldt til møde lørdag den 8. august 2020, hvor blandt andet ovennævnte 

tilladelse bliver gennemgået, og diskuteret. 

 

På samme møde bliver detaljerne for indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling 

konkretiseret, idet medlemmerne ikke bare skal tage stilling til en bekræftelse af resultatet af den 

ekstraordinære virtuelle generalforsamling afholdt elektronisk den 12. april 2020, men også til en 

række andre tiltag. 

 

Den annoncerede ekstraordinære generalforsamling afholdes stadig onsdag, den 19. august 2020 

kl. 19:30 i kulturhuset BØLGENs café. 

 



Den elektroniske tilmelding vil blive opretholdt – men da regeringens forsamlings-forbud i 

mellemtiden er blevet ændret til grupper af mere end 100 personer, kan deltagerantallet 

formodentlig udvides til 92 medlemmer og 8 personer i foreningens udvidede bestyrelse.  

 

Dette kræver dog en bekræftelse fra BØLGENs leder, som p.t. – ligesom de fleste af jer – er på 

ferie. 

 

Nærmere herom vil blive meddelt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

M h.t. den mobile sauna beklager bestyrelsen meget – en afklaring fra sundhedsmyndighedernes 

side lader ikke bare vente på sig, men er p.t. ikke en gang i sigte – lad os håbe at der sker en 

ændring i august/september 2020 – aftalerne er der… 

 

 

FORTSAT GOD FERIE… 

 

Med de allerbedste hilsener 

 

Bestyrelsen i foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad 

 
 
 
 
 

 

 

 


