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Ålsgårde – Hellebæk Havbad 
Meddelelser til medlemmer nr. 03/2019 – 04. sept. 2019 

  



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

 
 
 
Foran jer ligger den 3. meddelelse til medlemmer – endda lidt tidligere end forventet... 
 
 

1. Bestyrelsen kan med glæde meddele at medlemsskaren lige her og nu er på 67 personer – 
bestyrelsen og formanden i særdeleshed takker for denne fantastiske opbakning. 

 
2. Bestyrelsen er blevet orienteret om at det 3. åbne udviklingsplansmøde vedrørende Langebro 

afholdes efter al sandsynlighed lørdag, den 28. september 2019. Der kan dog stadig optræde 
forskydelser – men så snart mødet er endelig fastlagt, vil der komme en ”ekstrapost” til jer. 

 
3. Bestyrelsens arbejde med at langtidsleje en saunavogn, der eksisterer i en kommune syd for os, 

viste sig ikke at være praktikabel – desuden var en lokal sauna-lav ved at opstå, som for kort tid 
siden fik et tilbud, de ikke kunne afslå – herom dog mere nedenfor. 

 
4. Bestyrelsens formand har i længere tid arbejdet med en anden idé, nemlig at korttidsleje en 

transportabel sauna med en kapacitet på 10 personer for en dag – helst i forbindelsen med 
opstarten af vinterbadesæsonen 2019/2020 den 1. søndag i oktober 2019. 
 
Facit er følgende: 
 
a) Helsingør Havne har i sidste uge givet tilladelse til at afholde en event med en mobil sauna på 

Langebro. 
 

b) Top-Tours, Helsingør, er sponsor for selve sauna-lejen. 
 

c) Repræsentanter for Swimponch, som er medsponsor for foreningen, vil være tilstede og vise 
deres unikke beklædningsstykke frem, som er specielt designet til at holde helårs-badere 
varme. 

 
d) Saunaen leveres til Langebro søndag den 6. oktober 2019 kl. 09:00 og vil kunne bruges indtil kl. 

17:00 i en form for time-takt, dog med en pause mellem kl. 12:00 og 13:00. 
 

e) Mellem kl. 11:00 og 12:00 samt mellem kl. 13:00 og 14:00 vil der være sauna-gus i saunaen, 
celebreret af Gitte Holmen fra Body Caring Zone. 



f) Sauna-benyttelsen vil være gratis for alle. 
 

g) Bestyrelsen leverer kaffe & the – og noget sødt… 
 

h) For at undgå at alle medlemmer tropper op på en gang, arbejder bestyrelsen med en form for 
tidsbestemt tilmelding – her er vi ikke i mål endnu, og yderligere information vil blive sendt til 
jer pr. e-mail indenfor kort tid. 

 
Bestyrelsen glæder sig til at vise alle, hvordan kombinationen mellem et havbad og en sauna virker i 
praksis – vi håber at se så mange af jer som overhoved mulig. 
 
 
Med de bedste hilsener 
 
 
Bestyrelsen i ÅHH 
 
 
 
 
 
 
 

  


