Referat fra den 3. ordinære generalforsamling i Kronborg Badelaug
(indkaldelsen skete i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 stk. 2)

Torsdag den 11. maj 2017, kl. 19.00
Sted: ”Stedet” I HAS Klubhus
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Carsten, som blev valgt med akklamation af de 13 fremmødte medlemmer.
Han fastslog at GF var lovligt indvarslet jf. vedtægterne og gav derefter ordet til formand Frank for
afgivelse af beretning.
2. Bestyrelsens/formandens beretning
Frank aflagde den på forhånd udsendte beretning, som der henvises til, jf nedenfor. Til supplement
til denne orienterede Frank om forløbet med Havn og Kommune, hvor vi i efteråret, efter en række
møder hvor der var stor velvilje fra begge parter, blev orienteret om at Havnen havde søgt om
450.000 kr. af ikke forbrugte anlægsmidler, til en flåde med sauna og omklædning til Badelauget og
andre relevante brugere. Trods positive signaler fra det politiske og administrative system
undervejs, er det foreløbig endt med, at der ikke blev bevilget penge i denne omgang, og så er det
lidt forfra igen, som det også fremgår af beretningen.
Under debatten af beretningen spurgte Ove til etablering af et læskur som en foranstaltning indtil
ordentlige omklædningsforhold er etableret. Det er blevet drøftet med Havnen, som er
forbeholden ift ”sigtelinierne” til Kronborg, og i forhold til noget permanent der rager op over
rækværket, men var villig til at se på noget konkret, og det tages op når næste sæson nærmer sig.
Dog vil der fra bestyrelsens side blive set på om omkostningerne ved etablering af en midlertidig
løsning, med sæsonvis op- og nedtagning af læskur, er økonomisk forsvarligt.
Frank redegjorde for, at havnen er en ”forretning”, og at det bl.a. gav sig udslag i, at vi betaler godt
1700 kr. for det lille røde skur ved molens start, til forskel for andre af kommunens badelaug, der
bor gratis på kommunal grund eller på brugerejede havne. Vibeke spurgte om det medførte at vi
var afskåret fra at gå til politikerne med vores sag, og det affødte en snak der konkluderede at det
var vi absolut ikke, og opfordringen var at alle fra klubben, tager sagen op med deres politiske
kontakter, mht at få anlægs- og driftsstøtte ind i kommende års budgetter. Dette aspekt vil
bestyrelsen naturligvis også arbejde med fremover.
Anni spurgte til mulighederne for en badebro på lidt dybere vand, f.eks. i nærheden af
dommertårnet, og det blev bekræftet fra bestyrelsens side, at det var med i dialogen med Havnen,
men at det nok først bliver i forlængelse af at der er etableret en flådeløsning ved ”bananen”.

Inger Marie spurgte til en evt. placering af faciliteter på Nordmolen ved de nye toiletter, og
bestyrelsen sagde, at det var blevet drøftet, men vurderet som et for udsat sted for vindretninger
mellem nordvest og nordøst, som er meget fremherskende i vinterbadesæsonen. Desuden var det
opfattelsen i bestyrelsen at molen med udsigt til Kronborg, var så attraktiv at den ikke skulle
afgives.
Efter drøftelsen blev beretningen sat til afstemning, og den blev godkendt af forsamlingen.
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab samt budgetforslag til godkendelse
Frank gennemgik regnskab for det forløbne år, og konkluderede at foreningen nu har en
kassebeholdning på kr. 44.280,95, samt et tilsagning på anlægsstøtte fra Friluftsrådet på kr. 50.000,
som skal anvendes inden udgang af okt. 2019. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Budgetttet for 2017/18 blev ligeledes forelagt, og der budgetteres med uændret kontingent og et
medlemstal på 75 for den kommende sæson. Budgettet blev ligeledes godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent 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 Steffen Agger er på valg for en 2-årig periode – blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Ove Skjærbæk er på valg for en 2-årig periode – blev genvalgt
1. suppleant skal vælges – Carsten Søndergaard blev genvalgt
2. suppleant skal vælges – Ghita Bjerregaard Hansen blev genvalgt
Revisor og revisorsuppleant skal vælges – Einar Nørby blev genvalgt til revisor og Jette
Poulsen blev genvalgt til revisorsuppleant

8. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes til afstemning.
Steffen orienterede om ”Vild med vand” arrangementet på Nordhavnen den 10/6, hvor Badelauget
også deltager med planche og uddeling af flyers, og her er alle medlemmer velkomne til at
medvirke til at skabe interesse for vores laug. Fra bestyrelsen deltager Lisbeth, Bente og Steffen.
Vibeke udtrykte ønske om en ny og mere oplysende skiltning ved det røde skur, og det blev
konkluderet at en tavle med Oves skitser af flådeløsningen, og plads til sponsornavne, kunne være

en brugbar og synlig løsning. Hvis der er praktikere blandt medlemmerne, der kan skrue en tavle,
evt. med glas for, sammen, er de velkommen til at melde sig hos bestyrelsen, der så kan stille de
nødvendige midler til rådighed.
Helsingør, den 12. maj 2017
Steffen Agger (ref.)

Bilag: Formandens beretning for 2016-17

Kronborg Badelaug
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. MAJ 2017
BERETNING FOR 2016 – 2017
Velkommen til den anden ordinære generalforsamling under navnet KRONBORG BADELAUG.
ÅRETS GANG
Bestyrelsen har i sæsonen afholdt 4 bestyrelsesmøder, en række møder med Center for Kultur & Turisme,
Idræt & Medborgerskab, og med den nye havnechef Jesper Schröder.
Den primære dagsorden har – som tidligere – været:
1. bedre forhold for medlemmerne / styrkelse af økonomien
2. øget medlemstilgang, og
3. velfungerende hjemmeside og facebookprofil
Vedrørende nye faciliteter, kan vi endnu ikke vise synlige resultater. Der er, som tidligere, stor velvilje hos de
kommunale myndigheder, herunder også den nye havnechef, men når vi kommer ind til kernen, er der
foreløbig ingen penge til os.
Opsummeret er situationen således:





Sauna og omklædning skal anlægges på en flåde, da fredningsbestemmelserne omkring Kronborg
Slot er meget restriktive. Bestyrelsesmedlem Ove Skjærbæk har i den forbindelse udarbejdet meget
detaljerede tegninger, som har vakt interesse i det kommunale system, dog endnu uden mulighed
for at kunne realiseres. STOR tak til Ove.
Havnechefen har anvist en fast placering – i hjørnet inden for bølgebryderen (Bananen), hvor der
alligevel ikke kan ligge sejlbåde.
pengene til byggeriet skal primært fremskaffes af os selv, d.v.s. medlemmerne, diverse fonde og
sponsorer, og her kan vi positivt berette at vi har haft lidt medgang. På Grundlovsdag fik vi af
borgmesteren overrakt en check på 5.000 kr., fra Nellemann Fonden, og senere på året gav en
ansøgning til ’Legat til støtte for cykelsporten i Helsingør’, en flot donation på 15.000 kr. Herudover
har vi fået et tilsagn fra Friluftsrådet, om 50.000 kr., med den klausul at projektet skal være afsluttet
inden udgangen af oktober måned 2019.

Bestyrelsen er stadig optimistisk, og maser på med fondsansøgninger, fortsat påvirkning af det politiske
system og embedsværket, og vil også fortsætte en allerede igangsat dialog med Produktionsskolen Sundet,
om deres medvirken til byggeriet.
Medlemstallet er meget vigtigt for vores pressionsmulighed over for Kommunen, og udviklingen siden
seneste generalforsamling har heldigvis været positiv. Vi er steget fra 43 til 59 medlemmer, altså 16
medlemmer, eller 37%.
Også vores hjemmeside og facebook profil har fået et løft, selvom vi nok med den rette bistand kunne nå ud
til flere. På hjemmesiden kan alle interesserede følge med i bestyrelsens tiltag, idet såvel
bestyrelsesreferater som nyhedsbreve m.v. er tilgængelige her.

Udover disse primære aktiviteter har vi deltaget i et fællesmøde med de andre badelaug i Helsingør
Kommune, hvor vi udvekslede erfaringer, og hvor vi aftalte en fælles promovering af vinterbadning, ved
afholdelse af Vinterbadernes Dag. Dette skete den 13. november, og gav en del presseomtale, specielt af
Kronborg Badelaug, og det gav da også et par ekstra medlemmer.
For medlemmerne har vi afholdt 2 arrangementer, Sæsonstart og Nytårskur, med pæn tilslutning.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et rigtig godt og hyggeligt samarbejde, og medlemmerne for god
opbakning i sæsonen. Vi håber på jeres fortsatte støtte, og ønsker alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne
Frank Rosenfeldt Thomsen
Formand

