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Formandens beretning
Velkommen – dejligt at se jer igen efter en Corona-tid med mange begrænsninger.
Vi har ikke kunnet holde generalforsamling til tiden, men nu hvor restriktionerne er
lempet meget – kan vi forhåbentlig få gang i fællesskabet omkring vinterbadning igen – og
ikke mindst få gang i fællesskabet omkring vores saunabyggeri – der som I kan se – er
godt i gang.
Vi er i dag i ÅHH 303 medlemmer samt 10 støttemedlemmer. Et meget flot medlemstal,
der trods næsten ingen aktiviteter i det forløbne år – hele tiden alligevel er vokset støt og
roligt.
I det forløbne år har vi p.g.a. Corona kun været i stand til at afholde et enkelt
arrangement. Vi har holdt fernisering på tegningerne til vores flotte sauna i Brohusets
lokaler, hvor vi bød på morgenmad og fællesdyp. Rigtig mange deltog denne dag, hvor
vejret viste sig fra sin smukkeste side. Så tak for jeres deltagelse og interesse.
Flere måtter på Langebro og trådkurve af metal, så tøjet ikke blæser væk i vinden, er også
kommet til. Men ellers er bestyrelsens arbejdsår mest gået med at skaffe de fornødne
byggetilladelser samt søge penge til selve byggeriet.
Jan vil her senere i aften orientere om foreningens økonomi – for selv om vi har fået en del
penge fra mange velvillige sponsorer – så mangler vi stadig penge. Derfor har alle i
bestyrelsen skrevet under på et lån i Spar Nord Bank – sådan at vi kan komme i hus med
byggeriet af saunaen til planlagt tid.
At byggeriet blev dyrere, end vi havde regnet med, skyldes igen Corona, som har fået
både priser på byggematerialer samt arbejdslønninger til at stige. Derudover har det været
nødvendigt at opgradere elstikket på Langebro væsentligt – det har også kostet en pæn
slat penge.
Men vi er i gang. Og godt i gang.
Entreprenør Kim Lundbak fra Gilleleje bygger vores fine sauna, som arkitekt Henrik
Nørgaard fra Hornbæk har tegnet. Vi holder rejsegilde 22. august, hvor vi i forvejen har et
arrangement i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Søspejderne ved
Langebro.
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Denne dag vil vi alle bade fra Langebro kl. 10.00 for at sætte fokus på Danmarks havmiljø
generelt, og bagefter byder vi så på rejsegilde med en pølse og en lille skarp til de, som har
lyst.
Selve saunaen håber vi at kunne indvie 10. oktober 2021 – samtidig med at
vinterbadesæsonen starter.
Adgang bliver med et låsebriksystem, og i første omgang tænker vi, at saunaen skal være
åben alle dage fra klokken 06-11, og igen fra klokken 16-22. Så må vi se, om det fungerer
for alle og henad vejen justere, hvis ikke åbningstiderne passer til vores behov.
I året og sæsonen, som kommer, vil bestyrelsen stadig arbejde med at søge penge. Både til
byggeriet, men også til forhåbentlig mange gode, kommende arrangementer.
Vi vil gerne igen lave saunagus og andre spændende arrangementer. (Forslag modtages
meget gerne), og desuden vil bestyrelsen arbejde på at finde passende rammer for
gæstebesøg. En af de sponsorater, vi har modtaget, kræver nemlig, at der indimellem er
offentlig adgang til saunaen. Og da det er ret mange penge, det drejer sig om – tænker vi,
at man kunne lave nogle åbne arrangementer – måske 4 gange årligt – hvor gæster udefra
betaler for at være med.
Vi arbejder også på at udforme en husorden, som alle snart kan se inde på vores
hjemmeside. Husordenen vil lægge sig tæt op at, hvad de gør i Hornbæk, men vi tænker,
at det er vigtigt med nogle gode regler, så alle ved, hvordan vi bedst tager hensyn til
hinanden.
Hvad angår støttemedlemmer – et emne, som var oppe at vende i sidste badeår – har vi pt
10 støttemedlemmer. Og støttemedlem kan man stadig blive. Dog med det forbehold, at et
støttemedlemskab i fremtiden ikke giver adgang til at komme foran i ventelistekøen.
Vil man gerne støtte vores foreningen alligevel, så vi fortsat har råd til forbedringer som
gummimåtter og trådkurve, er man meget velkommen. Men vil man have adgang til
saunaen, skal man være fuldt medlem. Vi regner med, at vi indfører venteliste, når vi når
350 medlemmer.
Endnu engang velmødt til generalforsamling, og tak igen for jeres store opbakning i tiden,
som er gået. Vi er tæt på mål nu – ikke mindst takket være jeres støtte og interesse.

