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Kære/ærede medlemmer af foreningen 
Ålsgårde-Hellebæk Havbad –  ÅHH 

 
 
Vores dejlige by rummer snart 6.000 indbyggere.  
 
På trods af at indbyggertallet er steget de seneste år er vi den sidste kystby i storkommunen Helsingør, 
som ligger direkte ud til Øresund. som ikke har helårs badefaciliteter i form af acceptabel omklædning og 
belysning på broen i vinterhalvåret.  
 
Vi kan ikke lige som så mange andre badelaug rundt i landet tilbyde sauna, som i særdeleshed gør 
helårsbadning til en endnu mere attraktiv aktivitet.  
 
Maria Petersen, formand for ÅHH, har igennem de sidste 10 år været medlem af flere vinter-badelaug 
langs den sydlige Øresundskyst, hvor sauna, gode omklædnings faciliteter og lys har været en 
selvfølgelighed i de respektive klubber. Da Maria flyttede til Hellebæk, tog hun derfor initiativ til at 
indkalde til et orienterende møde omkring dannelsen af en formel organisation for helårsbadere i 
Ålsgårde/Hellebæk egnen. Dette foregik i kulturhuset BØLGEN. 
 
Mødet fandt sted den 15. november 2018 – resultatet blev nedsættelse af en lille initiativgruppe, der 
igennem november/december 2018 og januar 2019 arbejdede med et oplæg til vedtægter, diskuterede 
teknikaliteter omkring anskaffelse af en brugt saunavogn og dens placering, og undersøgte praktikable 
belysningsløsninger, der ikke blev ødelagt ved første oversvømmelse respektive storm. 
 
Gruppen indkaldte derfor til stiftende generalforsamling den 30. januar 2019 kl. 19:00 i Ålsgårde Brolaug’s 
lokaler.  
 
Marias oplæg om at stifte foreningen ÅHH blev vedtaget af en majoritet af de tilstedeværende – 
initiativgruppens medlemmer indkaldte derefter en række interesserede personer til foreningens første 
bestyrelsesmøde den 10. februar 2019, hvor bestyrelsen foreløbigt konstituerede sig. 
 
Foreningens 1. ordinære generalforsamling blev afholdt den 20. februar 2019 – her blev vedtægterne 
vedtaget, årskontingent fastlagt og den konstituerede bestyrelses funktioner bekræftet. 
 
 
 
 
 
 



 
Bestyrelsen består af følgende personer: 
 
Formand:   Maria Petersen, Hellebæk 
Næstformand: Lene Hoffmann, Ålsgårde 
Sekretær:  Uli (Hans Ulrich) Bauer, Ålsgårde 
Kasserer:  Uli (Hans Ulrich) Bauer, Ålsgårde  
Bestyrelsesmedlem: Kristin Eliasen Ålsgårde og Eva Marianne Baré, Ålsgårde 
Suppleant:  Lisbeth Liebmann, Hellebæk 
 
Foreningen har p.t. 49 betalende medlemmer og 119 medlemmer på vores Facebook side.  
 
Alle medlemmer har betalt medlemsbidraget på DKK 100.-/kalenderår. 
 
Vi har modtaget et sponsorat fra ”Swimponch” på DKK 1.000.- - firmaet vil vise os til sæsonstart 2019/-20, 
hvad produktet er / kan bruges til – herom på et senere tidspunkt. 
 
Vi har modtaget DKK 900.- fra et medlem til dækning af 1. års bankdrift. 
 
Vi har indtil videre haft bankudgifter for DKK 200.- 
 
Vi er ved at få produceret en hjemmeside – her har vi indtil dato haft udgifter for i alt 545.- 
 
Vor bankkonto er i perfekt overensstemmelse med ovennævnte tal. 
 
 
 

Vi skal nok nå derhen, men det tager lidt tid 

 
 
Helsingør Havne, der ejer Langebro inklusive alle arealer fra Nordre Strandvej og ned til vandet mellem de 
private grunde nr. 146 i øst og nr. 150 i vest, holdt borgermøde den 30. januar 2019 vedrørende en 
udviklingsplan for Langebro.   
 
Det var en spændende aften, hvor borgernes ønsker for området blev drøftet. 
 
Vi har fra ÅHH’s side store ønsker om i første omgang at etablere en midlertidig løsning til et blivende 
klubhus, hvor sauna og omklædning vil være det bærende element.  
 



 
I begyndelsen af februar 2019 var ÅHH i kontakt med Helsingør Havne for – om mulig – at fremme vore 2 
programpunkter a) Saunavogn-placering respektive alternativ placering af opvarmet omklædningsrum og 
sauna som fast installation og b) en lysinstallation på Langebro, der muliggør sikker badning i 
vinterhalvåret. 
 
Det viste sig meget hurtig at der ikke ville blive anvist nogen form for opstillingsplads af en saunavogn / 
placering af en fast installation, ej hellere anbringelse af en lys-installation, før udviklingsplanen var 
færdig. 
 
Vi ser nu frem til næste borgermøde, hvor Helsingør Havne vil præsentere for borgerne, hvordan de ser 
Langebro skal se ud i fremtiden.  
 
Det opfølgende udviklingsplansmøde var oprindelig planlagt til april 2019, men er p.t. udskudt til den 12. 
juni 2019, hvilket skyldes at Helsingør Havne måtte prioritere andre opgaver. 
 
Det må desværre forventes at hellere ikke dette møde vil afklare udviklingsplanen endelig - og at en 
beslutning fra forvaltningens side antagelig bliver udsat til et 3. møde i september eller oktober 2019 – 
men vi håber at blive glædelig overrasket. 
 
Her er det på sin plads at nævne at den transportable saunavogn, som vi har ”first refusal” på, stadig er i 
ejerens hænder – vi håber at dette bliver ved, men garantier gives som bekendt ikke… 
 
I mellemtiden arbejder Maria og Lene på forberedelserne til finansiering af vores midlertidige sauna og 
kommende klubhus - vi skal være på forkant, når afklaringens time kommer - og det er vi… 
 
MEN – hvis der er nogen af jer der har adgang til brugbar viden med hensyn til ansøgning til fonde og 
legater / ønsker at støtte foreningens arbejde økonomisk, så ring, eller send en SMS til enten Maria (mobil 
27 28 54 80) eller Lene (mobil 29 89 08 19) – de glæder sig begge til jeres ”feed-back”. 
 
OG skulle nogen af jer finde en person, der ønsker at være medlem i vor forening, bedes vedkommende 
sende en kort SMS med angivelse af navn og e-mailadresse til Uli’s mobil 20 87 35 17 - der nærmest 
garanteres levering af diverse informationer samme dag til vedkommendes e-mail. 
 
Vi kan dog alle glæde os over, at det er ved at være sommer, solen viser sig fra sin bedste side, og vi atter 
 kan komme i vandet uden at skulle op igen med det samme.  
 
Med de bedste hilser  
Foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad 
 
 
 
P.S. 
Næste Meddelelse forventes udsendt ultimo juni 2019 



 
 
 
 
 
 
 

  



 

 


