ÅHH

Ålsgårde – Hellebæk Havbad
Meddelelser til medlemmer nr. 02/2019

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

Foran jer ligger den 2. meddelelse til medlemmer – som lovet inden udgangen af juni 2019.

Der er sket noget:
I starten af juni fik vi liv i foreningens hjemmeside www.havbad.dk.
Dette medførte ikke bare mange positive kommentarer, men også en del tilmeldinger – vor
medlemskreds nærmer sig de 60 personer med raske skridt.

Og der er sket noget mere:
Onsdag den 12. juni 2019 var der udviklingsplansmøde i kulturhuset BØLGEN.
Til vor glædelige overraskelse blev vor forenings synspunkter taget alvorlig, og integreret i første planskitse på den måde, at Helsingør Havne forventer at kunne tilbyde foreningen en grund på ca. 40
kvadratmeter beliggende nordvest for Surf- og Sejlklubbens arealer og helt ned til strandlinien.
Denne placering ligger i k k e fast endnu, men afventer en afklaring, bl.a. med kommunens Center for By,
Land og Vand – samme forventes være færdig primo september 2019, hvorefter der vil blive indkaldt til
endnu et udviklingsplansmøde, som forventes medio samme måned.
Foreningen har dog fået den tilkendegivelse at vi kunne lade en arkitekt arbejde både med den
forhåbentlig tildelte plads, og en udformning af en fast installeret bygning, der kan modstå de lokale
vejrforhold, og giver omklædningsplads – ikke bare indendørs til foreningens medlemmer, men også
udendørs i en form for vindfang for alle havnens brugere, organiseret eller ej.
Foreningen har fundet en arkitekt, der er villig til i første omgang at arbejde ”con amore” på basis af
opmålinger og fotos – resultatet af dette arbejde kan naturligvis først vises frem, når det næste
udviklingsplansmøde har fundet sted / pladsen for den faste installation er fastlagt.

At få finansieret en fast installation via fondsmidler, og bygget samme på det tildelte areal, tager tid.
Bestyrelsen arbejder derfor med den mulighed eventuelt at leje den saunavogn, som er til salg syd for os,
for vinterperioden 2019/-20 – dette er dog ikke afklaret endnu – også her spiller udviklingsplanen en stor
rolle, da vognen ikke kan overleve en placering i ”orkanens øje”.
Det samme gælder foreningens projekt med at skabe lys på Langebro, der hverken dominerer eller
forhindrer havnens gæster at se den smukke nattehimmel i vinterperioden.
Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en glad og smuk sommer – vi forventer at sende den næste
meddelelse til medlemmer med de nyeste efterretninger ultimo september 2019.

De bedste hilsener

Bestyrelsen i ÅHH – Ålsgårde-Hellebæk Havbad

