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Kære Medlemmer,

Foran jer er ligger den 6. udgave af Medlemsnyt – og dermed årets sidste.

Som nævnt i den seneste udgave er foreningen ved at få en grund på Langebro til rådighed.

Karensperioden, d.v.s. den periode, hvor indsigelser, ændringsforslag etc. kan fremsendes til
Helsingør Havne, er netop afsluttet (18.12.2019).

På grund af ekstraordinær travlhed i Helsingør Havne kan man ikke færdigbehandle sagen inden
Jul/Nytår.

Bestyrelsen er dog af den overbevisning at dette drejer sig om en forsinkelse, og ikke en blokade vi er stadig 99,9 procent sikre på at få tildelt byggegrunden.

Bestyrelsens tekniske komité har i mellemtiden diskuteret muligheden at sætte en ekstra etage
ovenpå saunaen.

Dette skyldes en henvendelse fra Nordsjællands Redningstjeneste, der vil placere sin
redningsstation på toppen af saunaen, hvilket Helsingør Havne i princippet bifalder – men der skal
udarbejdes en ny tegning, og diskuteres med Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand,
som kunne have en anden mening om denne sag.

Vi er alligevel fortrøstningsfulde – det er set før at der kan gives dispensation, når almenvellets
interesser er på spil.

Foreningen har en udtalt interesse i at deres medlemmer – og alle andre, der måtte færdes på
Langebro – kommer skadefrit ned i det lettere kølige vand, og op igen.

Som i ved, var gummimåttebelægningen ved yderste trappe – i hjørnet – ikke optimal – den var
delvis forsvundet, og dækkede ikke platformen ved nedgangen til selve trappen.

Platformen er en integreret del af yderste trappe – de 2 metalkanter, der irriterer alle dem, der er
faldet / har stødt deres tæer på dem, er en del af konstruktionen, som forhindrer at trappen bliver
ustabil i storm.

Dette har vi gjort noget ved.

Foreningen har betalt for reparation og ny-belægning af platformen og det manglende stykke på
ca. 1,5 meter hen til nedgangstrappen – og NBC Marine, Kvistgård, har den 6. december 2019 om
morgenen skruet det hele så godt fast, at Havguden Neptun forhåbentlig også kan godkende
belægningen, og lade den være i fred i ”nogen” tid – ”agw - wog”- som det hedder i de gamle
shipping forkortelser (oversat ”all going well – without guarantee”)…

At foreningen hellere ikke vil have at folk falder ned fra venstre bros øverste dæk til sammes
nederste dæk i mørke, uanset om de er medlemmer i foreningen eller ej, ved i efterhånden.

Til sekretærens store fortrydelse virkede de opsatte første 5 bro-lys kun ”off and on” og kunne
maksimalt lyse i 9 timer.

Helsingør Havne kunne derfor ikke godkende brolysene.

Sekretæren fjernede derfor lysene den 1.12.2019 meget tidelig om morgenen før han gik i gang
med at passe den mobile sauna – hvorefter han blev spurgt, hvor lysene var henne – de havde da
være dejlige…

MEN sammen med Helsingør Havne stødte vi på en leverandør, der garanterede, at lysene ville
virke hele natten, uanset hvor lang samme var, og hvor meget lys fotocellerne kunne suge til sig
om dagen, da de var konstrueret til at delvis tildækket med f.eks. løv – og skulle lyse alligevel.

Lige nu er der placeret 6 styk bro-lys ved yderste trappe og i retning mod land i varierende afstand.

Helsingør Havne kommer forbi efter Nytår for at se dem – derefter ved vi, om de kan blive på
Langebro, eller om de skal returneres til leverandøren – skulle det sidste være resultatet, dækker
foreningen kun retur-omkostninger og har ingen udgift derudover.

H v i s brolysene er acceptable, betaler foreningen de første 6 bro-lys, og vil med det samme søge
en eller flere fonde for finansiering af yderligere 35 stk – 24 stk til at lave en lyskæde med en
afstand på ca. 5 meter mellem lysene, 3 lys til at markere nedgangstrapperne ekstra, og 4 lys til at
markere kanten på ”højre arm” af Langebro – resten går i depot for udskiftning – ”shit happens”…

Det bør bemærkes at foreningen med dens beskedne medlemsbidrag ikke ville have kunnet betale
for ovennævnte 2 tiltag.

Foreningen har været så heldige at kunne søge Helsingør Kommune for en eller flere eventbidrag,
som kommunen kunne finde i dens KUMIT-sektion, og deklarere samme som
markedsføringsbidrag.

At vi har markedsført os selv, bl.a. ved at afholde vore MobilSaunaDage, er givet – men den største
udgift, foreningen har begivet sig ind i, nemlig reparation af gummimåtterne, vil ikke kunnet lade
sig gøre uden hjælp fra KUMIT, Helsingør Kommune.

Hertil lidt statistik:
Da Formanden og Sekretæren begyndte at arbejde meget konkret med oprettelsen af en
helårsbadeforening medio januar 2019, var vi 2/to personer.
Den 20.02.2019 var vi 50 medlemmer.
Foreningen voksede støt og rolig – den 30. september 2019 var vi 86 medlemmer.
Og nu – i dag (19.12.2019) – har foreningen i alt 1 6 3 medlemmer, hvoraf 77 kom til siden den 1.
oktober 2019 – dette svarer til en stigning i medlemsantallet på 90 procent.

Bestyrelsen er fuldstændig klar over at medlemstilgangen nu vi flade ud i en tid – hvilket med det
samme vil ændre sig, når – og ikke hvis – vores fælles projekt ikke bare er ord, men bliver synlig.

Hvis optimismen har gode kår, når vi at blive synlig i 2020 – hvis realismen skulle indfinde sig, så
bliver det i 2021.

Men bestyrelsen er uforbederlige optimister – punktum.

Bestyrelsen ønsker alle vores medlemmer, alle medlemmer i Facebook-gruppen havbad.dk, og
hele befolkningen i Ålsgårde-Hellebæk området en God Jul og et Godt Nytår 2020 – den 5. januar
2020 ses vi til den 4. MobilSaunaDag i sæsonen 2019/2020, forudsat vejrguderne er med os.

Med de allerbedste hilsener

Bestyrelsen i foreningen Ålsgårde Hellebæk Havbad

