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Kære vinterbadere
Så lykkedes det – Kronborg Badelaug kan nu endelig komme i gang med at bygge det
længe savnede badehus ved Søndre Mole i Nordhavnen.
Processen har været lang, og til tider op ad bakke, men alle tilladelser er nu på plads.
I forløbet er der ydet værdifuld støtte af havnechef Jesper Schrøder, og hans dygtige
medarbejdere, som også i byggefasen vil bistå med råd og vejledning.
Pengene er skaffet af medlemmerne selv, samt via gavmilde bidrag fra Nellemann
Fonden, Kirsten og Frits Frederiksens Fond, Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden og
fra Nordea Fondens Kystpulje.
Herudover har Spar Nord Helsingør, givet tilsagn om finansiering i byggeperioden,
samt bevilget en afgrænset restfinansiering på gode vilkår for badelauget.
Grundet den lange ekspeditionstid hos Kystdirektoratet, kan der først skrives kontrakter med vores entreprenører i uge 32, og da der er leveringstid på såvel flåde som
byggeri, bliver badehuset ikke færdigt til sæsonstart primo oktober 2019.
Vi glæder os dog over endelig at komme i gang, og byggeriet vil kunne følges i Nordhavnen, fra ultimo september.
Der vil i første omgang blive indkøbt en flåde på 90 m2, og herpå rejst en bygning på
60 m2, indeholdende kaffestue, separate omklædningsrum for damer og herrer, samt
et rum til opbygning af sauna.
Det samlede budget er på 1,2 mio. kr., hvoraf badelauget p.t. råder over 1 mio. kr. i
kontanter og tilsagn, og der vil derfor ske en gradvis udnyttelse af bygningen således,
at kaffestue og omklædningsrum bliver etableret straks, mens saunadelen vil blive
etableret når pengene hertil er skaffet. Årsagen til denne fase opdeling er primært, at
alene opgradering af elforsyningen til bygningen vil koste 160.000 kr.
Der arbejdes dog stadig målrettet på at skaffe de resterende midler.
Medlemsantallet har været støt stigende siden 2015, og Kronborg Badelaug har p.t.
367 medlemmer, som alle glæder sig til, at byggeriet nu endelig kan komme i gang.
Badelaugets bestyrelse har besluttet, at der max. optages 450 medlemmer, og der er
således stadig plads, inden der etableres venteliste.
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