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 Kære Medlemmer,  
foran jer er ligger den 5. udgave af Medlemsnyt.  
 
 
Bestyrelsen deltog i det 3. udviklingsplansmøde for Langebro, som Helsingør Havne havde 
indkaldt til afholdelse den 20. november 2019. 
 
 
Her blev det officielt, at Helsingør Havne stiller en byggegrund på ca. 24 kvm til rådighed for 
foreningen. Byggegrunden kommer til at ligge foran Brolaugets ”Masteskur”, og der vil blive taget 
hensyn til at transporten af flagmasterne kan foregå uden gene for Brolauget. 
 
 
Bestyrelsens ”tekniske afdeling”, bestående af næstformand, landskabsarkitekt Lene, 
bestyrelsesmedlem, journalist Eva, og foreningens revisor, ingeniør Sven (han er formelt ikke 
medlem af bestyrelsen, men har påtaget sig hvervet med glæde) er allerede i gang med 
tegnearbejdet og tekniske afklaringer – men som nævnt tidligere skal der overholdes en 
indsigelsesperiode, der slutter den 18. december 2019, hvilket på ingen måde forhindrer 
bestyrelsen i at være kommet ”frem i skoene” og ”ud af starthullerne”. 
 
 
I en e-mail mellem vor formand og Helsingør Havne omkring en udbedring af gummibelægning på 
trappen mellem øverste og nederste dæk samt en belægning af metalpladen, der udgør 
platformen for nedgangen til den 3. trappe – trappen der sidder længst væk fra land – kom det 
frem at Helsingør Havne anså dette for at være en opgave for foreningen. 
 
Bestyrelsen har derfor haft kontakt til NBC Marine, Kvistgård (leverandør af f.eks. Hellebæk 
Badebro, og Ellekildehage Badebro) og aftalt med firmaet at der repareres og belægges både det 
skadede område og ikke mindst stålpladen med et passende produkt, der kan fastgøres sådan at 
den næste storm fra nordvest ikke tager belægningen med sig. Arbejdet forventes gennemført den 
29.11.2019 fra ca. kl. 07:45 og mindst et bestyrelsesmedlem vil være til stede under processen. 
 
 
Bestyrelsen har arbejdet med en kant- eller lede-lys-kæde, og derfor som prøve finansieret og 
opsat 5 såkaldte ”brolys”, som er batteridrevet, oplades ved solceller, tænder og slukker selv efter 
lysforholdene, men har en brændetid på kun 8 timer. 
 
 
Helsingør Havne har set på lysene, men kan ikke godkende dem, da de er for svage og ikke lyser i 
hele mørkeperioden, som i vort område er op til 15 timer i den mørkeste tid. 
 
 
Det positive er at Helsingør Havne nu er villig til at se på en form for fast belysning under 
gelænderet på den store Langebro, men har intet anlægsbudget til rådighed for samme. 



 
Denne sag afventer i skrivende stund en melding fra Helsingør Havne - bestyrelsen er villig til at gå 
ind i dette arbejde, men skal have afklaret, hvad der kan accepteres af materiale. 
 
 
På grund af den smukke medlemstilgang – vi er netop nu i alt 1 5 4 medlemmer – har bestyrelsen 

på det nærmeste måtte vælge at oprette vores egen MobilePay konto: 72 70 43. 

 
Informationen er rettet alle steder i vor hjemmeside www.havbad.dk og bedes benyttet til alle 
indbetalinger til foreningen. 
 
 
Foreningen har haft den glæde at modtage sponsorater fra Top-Tours, Swimponch, Kumit 
(Helsingør Kommune), og DIF / DGI’s foreningspulje – disse beløb gør det mulig for bestyrelsen at 
afholde vore Mobil Sauna Dage – forventelig igennem hele vintersæsonen. Vi måtte dog ty til at få 
dækket foreningens ekstraomkostninger for ”Sauna m e d Gus” med et mindre 
omkostningsbidrag. 
 
 
Vores 3. MobilSaunaDag kommer til at ”løbe af stabel” søndag den. 1. december 2019 fra kl. 09:30 
og med slut kl 15:30 – denne gang med 3 sessioner ”Sauna med Gus” a hver 45 minutter fulgt af 15 
minutters udluftning i tidsrummet kl. 09:30 til kl. 12:30, efterfulgt af 3 sessioner ”Sauna uden Gus” 
a hver 1 time fra kl. 12:30 til 15:30. Derefter gøres saunaen klar til transport. 
 
Efter aftale med Gusmasteren er deltagerantallet i Gus-sessionerne begrænset til 8 personer. 
 
Sessionerne uden Gus er åbne for 10 personer pr. session. 
 
HUSK at badedragt og stort badehåndklæde er et ufravigelig krav – dette ændrer sig først når 
foreningens egen faste sauna toges i brug. 
 
Sekretæren meddeler at han antagelig kunne have booket alle 6 sessioner til ”Sauna med Gus” – 
men bliver det farlig for vor kære Gusmaster Gitte – hun kan rent fysisk ikke holde til mere end 3 
sessioner efter hinanden.  
 
Sauna med Gus var for øvrigt total udsolgt indenfor lidt over 1 time efter opstart, hvilket medfører 
at sekretæren p.t. har en venteliste på 5 personer, som gerne fylder en plads op, der frigives af en 
eller anden grund.  
 
Afbookninger bedes sendt til foreningens sekretær på e-mail adressen: sekretar@havbad.dk, eller 
ringet ind på tlf. 20 87 35 17. 
 
Skulle der ikke forekomme nogle afbookinger, bliver ventelisten overført til 4. mobilsaunadag med 
prioritet. 



 
 
Bestyrelsen vil have Gløgg og kager med på Broen og dermed samtidig ønske de fremmødte en 
God Jul og et Godt Nytår 2020. 
 
OBS 
Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at stærkt snefald og/eller isslag kan medføre, at den mobile 
sauna ikke kan komme ned til sit ståsted. 
 
Skulle dette være tilfældet, vil den 3. MobilSaunaDag blive gennemført på en efterfølgende 
søndag i december 2019 – dette afklares senest 24 timer før opstart og information vil umiddelbart 
blive rundsendt pr. e-mail. 
 
 
Allerede nu kan det blive afsløret at den 4. Mobil Sauna Dag afholdes som tidligere omtalt søndag, 
den 5. januar 2020. 
 
Bookingprogrammet for denne begivenhed, der samtidig er foreningens ”nytårskur”, kommer til 
at blive åbnet for tilmelding omkring den 20. december 2019 – der vil igen blive 3 gus-sessioner 
med hver 8 deltagere, efterfulgt af 3 almindelige sessioner med hver 10 deltagere – tidsrammen er 
identisk med 3. Mobil Sauna Dag. Der må dog tages forbehold for vind og vejr som omtalt i 
forbindelse med 3. Mobil Sauna Dag. 
 
I bedes desuden - med et meget lille forbehold – notere følgende efterfølgende Mobil Sauna Dage 
/ datoer: 
 
Søndag, den 2. februar 2020 – 6 sessioner som nu 
Søndag, den 1. marts 2020 – 7 sessioner pga. lysets tilbagevenden - og 
Søndag, den 5. april 2020 – 7 sessioner og afslutning af vinterbadesæsonen. 
 
 
Men bestyrelsen kommer jo også til at se jer alle (?) til generalforsamlingen, som afholdes onsdag, 
den 5. februar 2020 kl. 19:00 i Kulturhuset BØLGEN’s store sal, Jämtlandsvej, 3140 Ålsgårde.  
 
 
De vedtægtsbestemte formelle indkaldelse forventes udsendt primo januar 2020 sammen med 
foreningens regnskab dækkende perioden fra 1. februar til 31. december 2019. Udsendelsen sker 
pr. e-mail. 

  

 

Med de bedste hilsener 

Bestyrelsen i ÅHH 


