Kronborg Badelaug

NYHEDSBREV NR. 19
Kære Vinterbadere
Generalforsamling
De udsatte generalforsamlinger forventes afholdt den 26/8-2021, kl. 19.00, i Toldkammeret / Store Sal, medmindre vi igen bliver overhalet af covid-19 e.l.
Vi indkalder naturligvis i rette tid i overensstemmelse med vedtægterne.
Bestyrelsens beretninger, samt de reviderede regnskaber og budgetter, kan ses på
hjemmesiden kronborgbadelaug.dk, under fanen REFERATER M.V., underpunkt Generalforsamlinger.
Badehuset
Badehuset er færdigt, og saunaen opstillet. Styringsenhed og sikkerhedsrelæ monteres når elektrikeren kommer fra ferie, og testkørsel af anlægget forventes tilendebragt
i løbet af august måned, således at vi kan være sikre på, at det hele er klar til sæsonstart den 1/10-2021.

Kronborg Badelaug

Medlemskontingent
Der arbejdes stadig løbende med ansøgninger til diverse fonde, og i juni måned har vi
modtaget kr. 10.000 fra Nellemann Fonden, hvilket sammen med de øvrige midler vi
har modtaget i år, har fremmet saunaindkøbet.
Vi vil dog stadig gerne have jeres kontingent på plads i god tid inden sæsonstart.
Så hvorfor vente med betalingen:

Kontingentet er stadig 600 kr. for ’gamle’ medlemmer.
Kontonummeret er 9570 11689078.
Anfør (kun) for- og efternavn ved bankoverførslen

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.
Vi er p.t. 497 medlemmer, og med saunaen på plads runder vi straks de maximale
500, og forventer også at ventelisten skal i brug igen.
Erfaringsmæssigt er der mellem 40 og 50, som ikke ønsker at opretholde medlemskabet – flytning fra kommunen, mistet interesse, sygdom etc. – og jer vil vi gerne høre
fra snarest, så vi kan give andre en mulighed for medlemskab.
Andet
Igen i år har der været/er der udfordringer med ’misbrug’ af vores badehus. Der er
tale om en flok unge drenge, som kravler op på taget, og derfra springer i havnebassinet. Det er selvsagt skadeligt for huset, og direkte farligt for drengene, og vi har nu
indkøbt og opsat et skilt med ’adgang kun for medlemmer’, samt via Havnekontoret
kontaktet SSP, som kender til den pågældende gruppe, og som har kontaktet forældrene. Endvidere er havnevagten bedt om at intensivere sit tilsyn med området, og I
bedes alle være med til at påtale misbruget, når I konstaterer det – så håber vi det
hjælper
Som tidligere orienteret, indkøber vi snarest sammenhængende nye gummimåtter til
montering ud for hver af de nye bænke.
Fortsat god sommer og pas på jer selv og hinanden derude.
Bestyrelsen
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