Kronborg Badelaug

NYHEDSBREV NR. 18
Kære Vinterbadere
Generalforsamling
I fortsættelse af nyhedsbrev nr. 17 må vi nu konstatere, at virussen har sat sig fast,
selvom der måske er lidt lys forude. Sæsonens generalforsamling må derfor udskydes,
indtil videre.
Hjemmel – Bech-Bruun
Kan selskabet være forpligtet til at a yse generalforsamlingen pga. COVID-19-situationen?
Ja, bestyrelsen i selskabet vil være forpligtet til at a yse generalforsamlingen, hvis den ikke lovligt kan afvikles på grund af offentlige påbud (forsamlingsforbud eller lign.) og vil nok også være forpligtet til at a yse, hvis
det er åbenbart, at generalforsamlingens afholdelse påfører deltagerne en konkret fare, eller hvis langt hovedparten af deltagerne vil være forhindret i at deltage.

Det er så anden gang, vi må bøje os for naturens luner, men forbered jer foreløbig på,
at vi afholder de udskudte generalforsamlinger i sidste halvdel af august 2021.
Vi indkalder naturligvis i rette tid i.h.t. vedtægterne, og indtil da fungerer den siddende bestyrelse som ’forretningsministerium’, da der jo løbende er regninger at betale
og beslutninger at tage.
Bestyrelsens beretning for sæsonen, det reviderede regnskab og budgettet for
2021-2022, kan ses på hjemmesiden kronborgbadelaug.dk, under fanen REFERATER
M.V., underpunkt Generalforsamlinger.
Badehuset
Badehuset får p.t. en sidste gennemgang af tømreren og males herefter ’svenskrødt’
af malermester Per Månsson, som har sparet os for mange penge, da han forærer os
al malingen😊
Når malingen er tør, får vi også monteret vores nye navneskilt Kronborg Badelaug.
Også indvendig sker der en lille opdatering, da der snarest monteres skydelåger under
hylden i kaffestuen, så rengøringsfolkene kan få deres remedier gemt væk, når de
ikke er i brug.
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Sauna og stærkstrøm forventes installeret sidst på sommeren/først på efteråret og
under alle omstændigheder inden sæsonstart den 1/10-2021.

Kronborg Badelaug

Medlemskontingent
Der arbejdes stadig med ansøgninger til diverse fonde, og nylig har vi modtaget kr.
10.000 fra Helsingør Kommunes Center for Sundhed og Omsorg (§79-midler), samt
kr. 20.000 fra Helsingør Kommunes Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, og
det hjælper alt sammen, men hovedparten af de ca. kr. 100.000, vi skal bruge til sauna m.v., skal vi selv fremskaffe.
Så derfor:

Kontingentet er stadig 600 kr. for ’gamle’ medlemmer, og jo før I
kommer til lommerne, jo før får vi råd til sauna og stærkstrøm.
Kontonummeret er stadig 9570 11689078.

Iflg. vores vedtægter skal medlemskontingent for den nye sæson betales inden den
1/10, men det er ikke forbudt at betale før 😊
HUSK: hvis I har betalt kontingent efter den 31/3-2021, skal I IKKE betale
igen.
Er der medlemmer, som allerede nu ved, at de ikke ønsker at opretholde medlemskabet, vil vi meget gerne vide det snarest muligt, så vi kan give andre en mulighed.
Åbning af Badehuset
Fra uge 19 åbner vi igen Badehuset, efter følgende regler:
-

Alle 3 rum kan bruges til omklædning
Der må kun være 3 medlemmer i hvert rum
Ophold kun tilladt under omklædning – altså ingen kaffedrikning e.l. denne
gang
Mundbind obligatorisk

Eventuelle ændringer orienteres via hjemmesiden kronborgbadelaug.dk.
Andet
Alle bænkene ved badebroen er nu udskiftet med nye bænke med plads til mange flere. Vi supplerer snarest med flere tøjkroge.
NBC Marine har fået besked på at reparere håndlisterne på badetrappen, og kommer
så snart de kan.

Kronborg Badelaug
Sammenhængende nye gummimåtter indkøbes og monteres ud for hver af bænkene
inden sæsonstart 2021.
Fortsat god vinterbadning, god sommer og pas på jer selv og hinanden derude.
Bestyrelsen
26.04.2020

