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 Badeklubben Trekanten 
 

 

Referat fra generalforsamling 5 nov. 2019 

 

28 deltagere. 

 

1. Johannes Elton konstaterede som dirigent at generalforsamlingen var lovlig.   
 

2. Formandens beretning fremført af Helen Hansen. Se særskilt. 
 

3. Kassereren Leif Nielsen fremlagde regnskabet og budgettet der blev godkendt. 
Se særskilt, Dog med en bemærkning om, at årets underskud på kr. 600 skyldes 
udgifter til jubilæumsfesten.  
 

4. Fastsættelse af kontingent blev enstemmigt vedtaget. Der er flere usikkerheds-
faktorer i budgettet ved saunaens drift. Vi må sikre os, at vi kan betale disse. 

  

5. Sauna: Er bestilt og leveres 18 dec. 
Den er sortmalet, med el ovn, garderobeplads, led lys under bænkene og plads 

til 10-12 personer og vindue i dør og for enden. 

Tvergaard leverer el og nøglesystem.        

Vi er 85 medlemmer og flere badehold. Der blev nedsat et saunaudvalg med 1 

pers. fra hvert hold. De udformer regler ang. brug etc.: kl. 6.15 Pia Holbæk 

Svendsen, kl 7 endnu ingen, kl 7.30 Lone Thomsen, kl. 8 Henning Hansen, samt 

formand Helen Hansen. 

Bestyrelsen forhandler med Lynæs Surf Center om evt, kontrakt vedr. transport 

og opstilling af saunaen i sommerperioden. Foreløbig har vi tilladelse på 3 år for 

opstilling af saunaen, fra Halsnæs Kommune.  

 

6. Ingen indkomne forslag 
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7. Aktivitetsplan, se Helens beretning. Flere tiltag i denne sæson blev aflyst grundet 
manglende tilslutning. Gode ideer modtages. 

 

8. Valg: 
Helen Hansen og Susanne Alling blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 

Hans Wallind og Peter Kofod blev valgt som suppleanter for 1 år.  

Ingelise Hansen blev valgt som revisor for 1 år. 

Lars Rønnov Larsen har valgt at trække sig og blev takket for sin indsats i 

foreningen. 

 

9. Evt:   
Lars opfordrer til at have mobiltelefon med på stranden, hvis uheld sker med 

f.eks. hestehuller, som i sommer.  

 

Bad aldrig alene. Ved ulykke oplyses trekantens strandnummer, se det på 

opslagstavlen!  

 

Se vejrudsigt på YR og skriv evt. besked om risiko. evt. brandmænd o.s.v.  på en 

whiteboardtavle, der bliver indkøbt! Trygfonden søges om en redningskrans.  

Den der er der nu, er livredderens. 

 

Forslag til næste generalforsamling. om ændring af tiden på året for 

forsamlingen, til om foråret. 

 

Ref. Susanne Alling 

 

 
 


