Referat fra den 4. ordinære generalforsamling i Kronborg Badelaug
(indkaldelsen skete i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 stk. 2)

Torsdag den 3. maj 2018, kl. 19.00
Sted: ”Stedet” I HAS Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Carsten, som blev valgt med akklamaton af de 17 fremmødte medlemmer.
Han fastslog at GF var lovligt indvarslet jf. vedtægterne og gav derefer ordet tl formand Frank for
afgivelse af beretning.

2. Bestyrelsens/formandens beretning
Frank afagde den på forhånd udsendte beretning, som er vedlagt som bilag tl referatet. Til
supplement tl denne orienterede Frank om seneste udvikling, hvor muligheder for at bygge
omklædning og sauna, uden brug af fåde, er geninddraget i bestyrelsens og byggeudvalgets
arbejde.
Under drøfelsen af beretningen spurgte Anni tl byggeriets placering, og her er det fortsat hjørnet
mellem Søndre Mole og Bananmolen, der er det primære ønske.
Einar spurgte tl, hvilke overvejelser der er mht rengøring af de kommende faciliteter, og her var
der almindelig enighed om at rengøring , udover almindelig oprydning og renlighed, skal
overlades tl professionelle.
Herefer blev beretningen godkendt af forsamlingen.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budgetorslag tl godkendelse
Frank gennemgik regnskab for det forløbne år, og konkluderede at foreningen nu har en
kassebeholdning på kr. 62.462,27. Af disse er kr. 5.000 doneret af Nellemanfonden og kr. 15.000
af CK Kronborgs midler.
Derudover har Kronborg Badelaug tlsagn om kr.325.000 i fondsmidler og rentefri lån, som anført i
beretningen, så der ved GF`s afoldelse kan disponeres ca. kr. 387.000.
Under drøfelsen spurgte Lene om omkostningen tl skuret var nødvendig, da det blev brugt
relatvt lidt. Der var almindelig enighed om at beholde skuret, indtl de nye faciliteter var

tlvejebragt. Der er indkøbt en ny lås, hvis kode vil blive rundsendt når den er på plads e det skulle
forhåbentlig gøre det letere at bruge skuret.
Regnskabet blev herefer godkendt af forsamlingen.
Budgetet for 2018/19  blev ligeledes forelagt, og der budgeteres med uændret kontngent og et
medlemstal på 100 for den kommende sæson. Budgetet blev ligeledes godkendt.

4. Fastsætelse af kontngent
Uændret kontngent på 250 kr. blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Det var ingen forslag indkommet.

6. Valg af formand for bestyrelsen
 Formand Frank Rosenfeldt Thomsen blev genvalgt.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer m.v.
 Bestyrelsesmedlem Lisbeth Brandt er på valg for en 2-årig periode e blev genvalgt
 Bestyrelsesmedlem Benta Burmeister er på valg for en 2-årig periode e blev genvalgt
 1. suppleant skal vælges e Carsten Søndergaard blev genvalgt
 2. suppleant skal vælges e Ghita Bjerregaard Hansen blev genvalgt
 Revisor og revisorsuppleant skal vælges
Einar Nørby blev genvalgt tl revisor og Jete oulsen blev genvalgt tl revisorsuppleant.

8. Eventuelt. Forslag under dete punkt kan ikke sætes tl afstemning.
Kenneth foreslog et skab, eller en box, med indmeldelsesblanketer ved badebroen, og bestyrelsen
lovede at overveje forslaget.
GF afslutedes ca. 20.30.
Helsingør, den 5. maj 2017
Steffen Agger (ref.)

Bilag

Kronborg Badelaug
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 03. MAJ 2018
BERETNING FOR 2017 – 2018
Bestyrelsen har i sæsonen afoldt 4 bestyrelsesmøder, samt en række møder med Helsingør Kommune,
herunder havnechef Jesper Schröder og hans medarbejdere. Endvidere har der været kontakt tl nogle
mulige leverandører tl saunaprojektet.
Herudover har vi været i dialog med borgmesterkontoret om vores situaton, og vi har også hen over
perioden haf kontakt tl den lokale presse, og har fået en pæn dækning.
Det vigtgste har igen været:
1.
2.
3.
4.

bedre forhold for medlemmerne
styrkelse af økonomien
øget medlemstlgang, og en
velfungerende hjemmeside og facebook profl

Af nye faciliteter, kan vi glæde os over, at Havnen har bekostet en længe savnet læskærm på Søndre Mole,
men vi kan stadig ikke vise synlige resultater vedrørende nye omklædnings- og saunaforhold. I stedet må vi
glæde os over en god fremgang i den økonomiske situaton, og over at der stadig er stor velvilje hos de
kommunale myndigheder. Forhold som får os tl at håbe på et gennembrud i næste sæson.
Opsummeret er situatonen nu således:








Sauna og omklædning skal formentlig anlægges på en fåde, da fredningsbestemmelserne omkring
Kronborg Slot er meget restriktve. rojektet er færdiggjort på papiret, med tegninger,
projektbeskrivelse, anlægs- og drifsbudget m.v., og der er holdt indledende møder omkring de
nødvendige tlladelser.
Den anviste placering e i hjørnet inden for bølgebryderen (Bananen) e er stadig gældende, idet et
forsøg på at få placering direkte overfor badebroen, er afvist af havnen.
Vi forventer stadig, at pengene tl byggeriet primært skal fremskaffes af os selv, d.v.s.
medlemmerne samt diverse fonde og sponsorer, og her kan vi glæde os over lidt medgang.
Udover de tdligere modtagne 20.000 kr. fra diverse fonde, og tlsagnet fra Frilufsrådet på 50.000
kr., har vi fået tlsagn om medfnansiering fra Kirsten og Frits Frederiksens Fond på 50.000 kr., samt
fra Lokale- og Anlægsfonden på 200.000 kr. Sammen med medlemmernes kontngentndbetalinger
42.000 kr., kan vi således nu disponere over 362.000 kr. tl projektet, svarende tl ca. 50% af det
budgeterede behov.
Efer regnskabsafslutningen 31/3-2018, har vi yderligere fået lovning på et rentefrit lån på 25.000
kr., ydet af Danmarks største vinterbadeforening Jomsborg (ca. 9 .500 medlemmer).

Så bestyrelsen er stadig optmistsk, og maser på med yderligere fondsansøgninger, og fortsat påvirkning af
det politske system og embedsværket, hvor vi allerede har fået lovning på at blive medtaget i
’idekataloget’ tl budgetorhandlingerne for 2019 . Vi har prøvet det før, uden resultat, men håber
selvfølgelig at vores styrkede positon, og den generelt stgende interesse for vinterbadning, nu også kan få
Helsingør Kommune på banen, med et partnerskab.

Medlemstallet er meget vigtgt for vores pressionsmuligheder over for Kommunen, og udviklingen siden
seneste generalforsamling har heldigvis igen været positv. Forrige sæson steg vi fra 43 tl 59  medlemmer,
altså 16 medlemmer, eller 37%, og i den sæson vi sluter nu, er medlemstallet steget fra 59  tl 81, altså 22
medlemmer, eller igen 37%.
Det er glædeligt at så mange holder fast, og at der stadig kommer nye tl.
Hjemmesiden fungerer rigtg fnt, og bruges fiigt, og medlemmerne har nu også mulighed for at se
relevant pressedækning, via links på forsiden.
Udover disse primære aktviteter har vi sammen med de andre badelaug i Helsingør Kommune, afoldt
Vinterbadernes Dag i november 2017, og vi har deltaget i havnens arrangement Vild med Vand i juni 2017.
For medlemmerne har vi afoldt 2 arrangementer, Sæsonstart og Nytårskur, med pæn tlslutning, samt
naturligvis den årlige generalforsamling.
Jeg vil gerne, igen i år, takke bestyrelsen for et rigtg godt og hyggeligt samarbejde, og medlemmerne for
god opbakning i sæsonen. Vi håber på jeres fortsate støte, og ønsker alle en rigtg god sommer.

å bestyrelsens vegne
Frank Rosenfeldt Thomsen
Formand

