Badeklubben

Trekanten

Formandsberetning for 2018/2019.
Morgenkaffen og måneskinsbadningen:
Kører på skinner. Vi havde en dejlig måneskinsbadning i juli, hvor vi impulsivt splejsede til et kæmpeflot
tagselvbord. Måske noget vi skulle gøre til en tradition.

Aktivitetsplanen:
Store vinterbadedag aflyste vi, da der ikke var nogle af de andre nordsjællandske klubber, der ville deltage.
Juleafslutningen den 24. dec hos Ulla Laisen. Dette var den sidste vi afholdte i Ulla og Henrys hus. Vi takkede
for alle årene og havde hyggeligt samvær. Anette Larsen har tilbudt, at vi kan komme i Havfruen i 2019. Tak
Anette!
Strandrensning i april. Vi var en 10 stk. I år var fokus på cigaret skodder og dem var der rigtig mange af især
på stien. Ellers mindre alm affald på stranden.
Juni den 5. hejsning af blåt flag med DN og tale af Helle Lunderød.
Sundhedsuge ikke den store tilslutning.
Cykeltur, sejltur på Slotssøen samt udflugt til Malergården blev alle aflyst pga for lille tilslutning undtagen
sejlturen, som var pga Johannes Eltons operation.
Grillfest den 15. august blev afholdt i Fyrbåken og god stemning og stor tilslutning. Fint med de nye skærme,
så vi undgik blæsten.

Vinterbadere i Danmark.
Vi var ikke repræsenteret i år, men kan oplyse, at der stadig kommer flere foreninger og medlemstallet er pt
ca 53.000 en stigning på 8000 fra sidste år.

Huset.
Det fungerer stadig fint. Alle er flinke til at feje mm. Susanne, Inge Marie og Helen gjorde hovedrent i
september.
Vi havde fra kommunen fået lovning på en brugerretsaftale i 2018. denne har vi ikke fået.
Mere om dette under kommunen.
1

Hestehuller:
I august havde 7 af vores medlemmer en meget kedelig oplevelse. De blev simpelthen fanget i et hestehul.
I et stykke tid havde vi badet til højre for badebroen, da vandet var dybere der. Det gjorde de også denne
dag, men pludselig opdagede de, at de ikke kunne bunde og at det var meget svært at komme væk derfra.
Det lykkedes heldigvis for alle, men det var en meget traumatisk oplevelse.
Vi henvendte os derfor til Steffen, vores livredder gennem mange år, og han holdt et lillekursus for os,
omkring hestehuller og hvordan vi skulle gebærde os. Kurset bliver gentaget til sommerstarten.
Vi har nu en redningskrans hængende i huset, som kan tages med på stranden og fastgøres på vores eget
stativ om vinteren og broen om sommeren.
Der kommer yderligere info om dette i badehuset.

Hjemmesiden:
Vi har været ret uheldig med den pc mand vi blev anbefalet. Arbejdet var ikke i orden og det hele har trukket
i langdrag. Nu har Susie Eliassen og jeg haft et møde med ham, hvor vi fik en fast aftale om pris samt arbejdets
omfang. Susie arbejder nu også på sagen med at lægge de forskellige oplysninger ind. Den er faktisk nu så
langt fremme at, der er lys forude.

Frivillighuset:
Vi har haft brug for at kontakte frivillighusets leder Lea i forbindelse med udbetalingsregler fra fondene.
Det er en organisation, hvor man kan henvende sig og få råd for alle spørgsmål, der måtte komme i en
forening. De afholder også kurser bl.a. omkring facebook for foreninger. Vi er blevet medlem. Koster kr 150
om året.

Mobilsaunaen:
Sidste år var vi nået til, at vi havde første tilladelse fra kommunen i orden, og at der resterede en
byggeansøgning.
Denne har vi også fået i hus til en pris af kr 1.400!!!!!
Inge Marie Vestergaard og undertegnede gik i gang med at ansøge Nordeafonden om penge. Vi synes vi
havde fået sat i udsigt til at få alle de kr. 100.000 vi skulle bruge, men fik kr. 25.000.
Så vi har søgt VELLIV og Sparekassen Sjælland begge med afslag.
Friluftsrådet her fik vi kr 75.000.
Vi har også lavet en ansøgning om EUmidler via LAGfonden. En MEGET tung og besværlig ansøgning, men da
vi nu havde fået de bevillinger, vi havde brug for annullerede vi denne i henhold til aftale med Peter Plant,
som er formand for Nordsjællandsdelen.
Vi fik et nyt tilbud fra Lynæs Surfcenter på saunaen, som vi nu har accepteret og bestilt til levering
forhåbentlig inden jul.
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Vi er glade for, at vi kan købe lokalt og samtidig har vi en ”løs” aftale med Jeppe og Johan Ingverdsen om, at
de henter og bringer vores sauna, opbevarer den hos dem og eventuelt lejer den i dele af sommerperioden.
Dette gør, at vi også selv lejlighedsvis kan benytte den om sommeren. Men aftalen er ikke på papir endnu.

Saunaudvalg:
Vi skal her i aften have nedsat et saunaudvalg med repræsentant fra alle hold samt bestyrelsen. Udvalgets
arbejde bliver at udarbejde tider, retningslinjer, rengøringsplan for sauna og hus i henhold til det budget vi
har. Dette for at alle kan blive tilgodeset bedst muligt.

Kommunen:
Dette afsnit er nok det tungeste.
Havde jeg vidst, hvad jeg gik ind til, da jeg startede saunasagen op, var vi ALDRIG kommet så langt.
Det har kostet os tonsvis af timer. Man regner med, at kommunen er til for os borgere, men sådan er de
faktiske forhold ikke.
Vi skulle have en brugerretsaftale på huset. Dette både for at sikre kommunen, at vi passer på huset, men
også for at vi med denne aftale i hånden kan få alle ”løsgængere” ind som medlemmer.
Vi skulle også have en lejeaftale omkring det stykke af parkeringspladsen vi skal leje. Vi fik besked på, at
henvende os til den juridiske rådgiver i kommunen, når vi var så langt.
Kommunen vil nu ikke give os den brugerretsaftale på skrift. Vi har haft møder med forvaltningen flere gange.
Det de vil give os er, en mail hvor de skriver, at vi har administrationen af huset. Vi har dog endnu ikke
modtaget mailen.
Pludselig fik vi at vide, at vi skulle søge endnu en gang om tilladelse til opstilling af mobilsaunaen.
Denne gang Vej og Park. Det nægtede vi simpelthen at gøre.
Jeg skrev så til formanden for Teknik og miljø Anja Rosengreen og borgmester Steffen Jensen.
Det satte lidt gang i sagen. Vi skulle nu ikke selv søge, men havde heller ingen indflydelse på, hvor de nu ville
anbringe saunaen.
Placeringen er helt skæv, og vi har gjort indsigelse. Nu er vi der, hvor Anja Rosengreen vil møde os, så her kan
vi forhåbentlig få en afklaring.
Nu sætter vi vores lid til, at saunaen bliver leveret 18. dec og at vi kan holde en indvielse først i jannuar 2020.
Så alt i alt går vi lysere tider i møde.

4. november 2019
Helen Hansen
Formand
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