VID årsmøde 12. marts 2015 hos Vikingeklubben Jomsborg, Den Permanente Badeanstalt
Vikingeklubben Jomsborg ved Poul Chr. Mogensen og Karin Hanghøj var vores værter denne dag.
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Program for dagen
10.30

Ankomst til Den Permanente Badeanstalt

10.30

Rundvisning i Vikingeklubben Jomsborg
Kaffe, the og rundstykker i Jomsborgs klubhus

11.00

Badning

11.45

Afgang til Danhostel Aarhus, Marienlundsvej 1, 8240 Risskov, hvor vi skal være resten af
dagen. Se kort på http://aarhusdanhostel.dk. Vandrehjemmet ligger ca. 500 m fra Jomsborg

12.00

Generalforsamling

12.45

Frokost

13.30 -

Årsmøde

13.30

Den blå Rambla v/ Bestyrelsesformand Bent Hviid
Oplevelser på, i og ved vandet i Aarhus.

14.00

Orientering fra klubberne
- aktuelle projekter
- nye og spændende tiltag
- aktuelle problemer
- geniale ideer
- spørg om hjælp til løsning af din klubs udfordringer

- 16.30

Tak for i dag

Årsmødet startede med et spændende indlæg om Den Blå Rambla, ved Bent Hviid. Bent fortalte
levende om projektet og viste film fra www.denblaarambla.dk
Stor tak til Bent, som indviede os i den store iderigdom, der er og bliver lagt for dagen i dette store projekt,
som tilgodeser en udvikling af sportens og foreningers behov. Mange samarbejdspartnere indenfor
kommunen bidrager.
Der var efterfølgende kommentarer hertil:
Nødebo: Det vil være oplagt at kontakte flygtninge. Bent: Man har ikke taget dem ind endnu.

Vejle: De 4 mio. kr. – hvor hurtigt blev de brugt? Bent: Der er 1 mio kr. tilbage.
Thisted: Kun sommeraktiviteter – vinteraktiviteter mangler.
Ålborg: Hvad har I tilført, som ikke var i forvejen? Bent: Sub-boards aktiviteter, havbane, nye
samarbejdsformer og foreningsudvikling.
Haderslev: Går projektet død, når 2016 og bevillinger er brugt? Bent: Så skal aktiviteter fortsætte, 23
foreninger har kommittet sig. I 2017, hvor Aarhus er kulturhovedstad, vil man fortsætte. Kommunen rådgiver
og vil holde fast i samarbejdet.
Holbæk spørger, hvad har aktiviteter kostet - f.eks. kanoturene? Bent: 1 kano i 1 time kr. 60.

Orientering fra klubberne: Fortællelysten var stor!
Løgstør: Her har man fået stor hjælp fra kommunen, som i september fandt pengene til nyt hus på ca. 50 m2
med omklædning og sauna. Vinterbaderne skal herefter kun sørge for aflæsning og betale for strøm. Et varmt
brusebad koster kr. 10. Man er gået fra 80 til 117 medlemmer, en stor del fra oplandet.
Løgstør By har 500 års fødselsdag i 2016, så d. 5. nov. 2016 er udnævnt til Store Vinterbadedag. Der
kommer invitation til dagen gennem VID.
Vinterbadelauget Bifrost, Brøndby: P.t. 180 medlemmer. Brøndby Kommune er med og deres arkitekt har
tegnet udkast til bygning med sauna. Der er afsat kr. 300.000 på 2017 budgettet og i 2018 hele 3,5 mio. kr.
Man glæder sig til at få gode faciliteter.
Gilleleje Vintersvømmere: 200 medlemmer. I sommerferien var der arrangementet ’Vild med vand’. Det
har været lidt svært at få de unge med til vinterbadning. Men i Gilleleje har man jo stadig fiskere og et
isværk. Så man fik den strålende ide at fylde en trailer med is fra isværket, og når så der blev badet, så blev
der tippet en trillebør is i vandet. I Gilleleje er gennemsnitsalderen faldet til under 50, der er 2 børnefamilier
indtil videre. Børn bader gratis. Pressen har bidraget med rigtig god omtale.
Kerteminde Vinterbadere: Tony Dall sagde tak for sidst, vi var jo gæster i Kerteminde i 2015. Og på det
tidspunkt var der kun rejst væggene til den nye badeanstalt. Projektet er blevet til i samarbejde med
kommunen og frivillige har lagt langt over 1000 timer. Broarbejde var udført, men desværre tog stormen en
god bid af broen. En del blev ført langt ud i bugten, men dog hentet tilbage. 1 trappe gik tabt.
Broarbejdet er sat lidt på standby, idet man jo er oppe mod store kræfter.
Tony viste fotos af det flotte hus med tårn og spir, den oprindelige badeanstalt fra 1898 var modellen. Meget
flot og Søbadet er egentlig givet til foreningen, bortset fra, at halvdelen af et lån skal betales. Rengøring og
vedligeholdelse står foreningen selv for. Sammenslutningen ’Ensonmme gamle Mænd’ (smede) har arbejdet
i metal og smedet bl.a. vejrhane, kobbertage og Agnete og Havmanden - figurerne efter Johs. Larsen.
Der er etableret flot undervandslys (stort bifald ved foto) og Trygfonden har bevilget smukt lys henad den
lange bro (mere bifald).
Billeder lægges ud på Kerteminde Søbads Facebook-gruppe.
Holbæk, Vinterbaderne Venedig: Foreningens 20 års jubilæum blev fejret en hel dag i sol. Man havde
spurgt, om ikke der var nogen, der skulle giftes og 3 par meldte sig. Borgmester forrettede vielsen af det
udvalgte par på isen. Der var åbent hus med 150 gæster. Brudeparret hoppede baglæns i vandet – 2 gange.

Valkyrien, Køge: Vikingerne kan fejre 25 års jubilæum i 2017. Man regnede med, at alt var fryd og
gammen. Men Køge Kommune udvikler området langs med vandet sammen med Realdania, så der var
egentlig planlagt flytning af Valkyrien i 2015. Men projektet i området med opdæmning af strandområdet og
bygning af moler ud i vandet har resulteret i ødelagte badeforhold. Der er blevet fyldt med tang og skidt
mellem molerne. Problemet skal løses, det er man enige om i kommunen, og en ny badeanstalt vil blive
finansieret ved hjælp af Køge Kommune og Realdania. Men – men, teknikerne er uenige om, hvad der skal
gøres. Strømforholdende er problemet. Et projekt på pæle langt ude i bugten er skrottet. Det er så dårlig en
historie, og der SKAL bare være en ny badeanstalt til jubilæet i 2017. Valkyrien har på grund heraf mistet
næsten 100 medlemmer.

Det kolde Gys, Helgoland, København S: Anders Hjorth berettede kort om Helgolands historie ifm.
byggeriet af Øresundsbroen. I første omgang havde man 22 mio kr. til rådighed, og for det beløb kunne man
ramme 640 pæle. Efter en lang og sej periode har man nu en flot badeanstalt og er gået fra 1000 til 4000
medlemmer, hvilket har været en stor udfordring.
Man er meget opmærksom på, at det ikke bliver en nøgleklub, men en forening med traditioner, brændevin
og flagstang. Således er der hilse- og omsorgspligt, og man værner om foreningens image.

Nødebo: Der blev gjort ’reklame’ for World Championship for Winterswimming i 2018. Stedet, hvor det
afvikles, er endnu ikke meldt ud. 16 medlemmer fra Nødebo deltog i 2015. Måske kan der arrangeres en
fælles tur via VID.

Grenå: For 5 år siden startede man med at kæmpe for at få nogle ordentlige faciliteter i foreningen. P.t. har
man fået tømret en terrasse, og i Århus bygger Jytas det nye hus. Der er fra Naturstyrelsen givet tilladelse til
at anbringe et hus på stranden. Huset har vinterbaderne fra 1.oktober til 1. maj. Vinduesfagene kan tages ud,
og så anvendes huset som madpakkehus for områdets institutioner. Kommunen samarbejder med fund raiser,
Rasmus Munch (?). Der bliver indvielse af huset 1. maj i år og 1. oktober rykker vinterbaderne ind. Det
sådan, at saunadelen er badernes, og denne del bliver aflåst om sommeren. Budget: kr. 585.000 ekskl. moms.

Vejle, Morgenrøden. Se Facebook Morgenrøden. Tidligere samledes flere små grupper af badende flere
steder på stranden. Man fandt ud af at etablere en forening, som så gik til kommunen for at få nogle
ordentlige faciliteter. Kommunen gik ind i det og satte en arkitekt på. Der er etableret et hus i lærketræ på det
eksisterende brohoved. Egentlig vil man bare gerne have en bro eller trappe (som dem Jomsborg har 6 af).
Kommunen vil gerne bygge 4 pavilloner på brohovedet. Tilladelse er givet af Kystdirektoratet, men
bygningerne skal fjernes om sommeren. Men – men, det er jo ikke gratis – og kommunen har ikke pengene!,
Foreningen er noget ambivalent i forhold til projektet. Der sker ikke mere fra kommunens side, Kommunen
viser sig dog som en ansvarlig myndighed, idet de satte et skilt op ved den gamle betontrappe i vinter, da der
var is – TRAPPEN ER GLAT.

Thisted: Foreningen er helt ny – holdt stiftende generalforsamling 2. marts 2016. I Facebook gruppen er der
100 medlemmer. Man er et med naturen, som er barsk. Havet er ikke altid venligt, så man bader i fjorden,
hvor der er mange gode steder at gå i vandet. Der er megen positivitet og glæde. Og man skal snart i gang
med at tale med kommunen om: Pkt 1: helårsbro, pkt. 2 saunahus.
Erfaringer fra etablerede foreninger modtages med glæde.
Her meldte Løgstør ind: En bro af beton med sten på begge sider holder.
og Peter fra Hvidovre: Snak med Nyborg, de har erfaringer mht. broer ud i Storebælt.
og Ærø: ny bro er etableret.
og Odsherred: Bro på pæle er bygget.

Nyborg: Først – til de nye klubber: Ring til de gamle etablerede og spørg om råd.
Og intet kan stå på sandet, byg broer hvor der er græs. Og glem alt om beklædning på broerne, tag bare
badesko på. Trapper i aluminium koster kr. 15.000 stk. Pæle i azobetræ, også kaldet jerntræ, 4 x 14 koster
kr. 1600/stk + kr. 1600 for ramning.
Foreningens medlemmer gør rent i hold på 4.

Aalborg, Isbjørnen: I tæt samspil med kommunen har man samlet kapital til sauna og klubhus-udvidelse,
der kan rumme de mange medlemmer. Der kommer flere og flere til. Gennem årene er Isbjørnens anlæg
tilpasset, udvidet og vedligeholdt af medlemmerne ved frivillig indsats og der er et godt kammeratskab, som
i manges øjne er en følge af de mange fælles frivillige projekter. Derfor er der i klubben en vis ambivalens
ved i sommer 2017 at flytte ind i nøglefærdigt nybygget anlæg. Giver det en kulturændring væk fra de mange
gode relationer og kammeratskaber, eller vil det vise sig, at gode relationer blandt Aalborgs vinterbadere
mere er et produkt af menneskers aktive forholden sig til hinanden og fællesskabet omkring helårsbaderiet,
som er et af klubbens kendetegn?
Det nye store anlæg, Vestre Fjordpark netop påbegyndt på vestsiden af det centrale Aalborg ligger i
tilknytning til lystbådehavnene og fjordens rekreative arealer. De næste halvandet år benyttes midlertidige
faciliteter bygget sammen af forskellige pavilloner og en midlertidig badebro.
I det kommende anlæg er det lykkedes at få lov til at placere saunabygningen på fjordkanten, hvilket er
opnået selvom der i området normalt ikke bygges mellem den fjordnære sti og strandkanten. Det nye Vestre
Fjordpark til 66 mio. kr. rummer et helt nyt friluftsbad, mv. og bliver ramme om tilsammen 5 funktioner,
hvoraf Isbjørnen er én. Hvor stor del af dette budget, Isbjørnens anlæg repræsenterer, er ikke beregnet, men
udgør givetvis en noget større sum end de 1,8 mio. kr. klubben selv har skaffet.
Andre brugere bliver naturvejlederne, kajak- og dykkerklubber og man får adgang til at booke mindre
mødelokaler og et stort forsamlingssted til 150 personer. Finansieringen kommer fra Aalborg Kommune med
31,2 mio. kr. Nordea Fonden, Lokale og Anlægsfonden og Det Obelske Familiefond (Obels tobaksfabrikker
lå igennem mange år i Aalborg) med hver 11 mio. kr. og endelig 1,8 mio. kr. fra Isbjørnen.
Spørgsmålet er som nævnt, om man kan leve med et spritnyt anlæg og bevare kulturen samt udvikle den i
overensstemmelse med eksempelvis tilgangen af yngre medlemmer - ’sølvrævene’ er ikke længere alene.
Hvad bliver nu omdrejningspunktet i foreningen: Er det samværet eller at gå og rode med renovering af
gamle bænke?

Haderslev: Det er overvældende at høre om alt det, som er i gang rundt omkring. I Haderslev har man
ingenting. Kun 17 medlemmer og strand og vand!
Man låner Ismutters hus om vinteren, og hver lørdag formiddag kommer der gode sager frem fra store tasker,
så der er det helt store udvalg, når vinterbaderne mødes. Alle er velkomne!

Rold, Søens Folk: Man kan sige, at der er en kamp mellem fremmedstyre og selvstyre – mellem heteronomi
og autonomi. Ved søen anvender man pandelamper til kr. 150. Huset har man kun om vinteren. Det tages op
og ned bræt for bræt og har holdt nu i 10 år. Nyt hus skal til, det koster kr. 50.000. Der er kroge til at hænge
sit tøj på under hyttens brede udhæng. Man lever i ro og fred i statsskoven. Her lærer man kulden og mørket
at kende, og man husker glæderne, når det ikke bliver alt for komfortabelt.

Hvidovre: Foreningen er 2 år gammel og har 98 medlemmer. Der er gang i projekt med flydende sauna.
Naturstyrelsen er med på ideen med flydende faciliteter. Et godt råd, som Peter har fulgt, han gik med til
kommunalbestyrelsens spørgetid og spurgte, om vinterbaderne kunne komme med på budgettet – ja, og der
kom ¼ mio. kr. til en start.
Man har fået Friluftsrådets tilladelse og afventer Kystdirektoratets ja meget snart.
Projektet, som er undervejs, omfatter bygning på ponton med sauna, fælles omklædning. Teknisk Skole
bygger huset, med mange fine små håndværksmæssige detaljer. Det tager lidt tid, for alle eleverne på skolen
er ude og arbejde. Der er travlt i byggeriet.
I foreningen taler man meget om værdier, traditioner og har besøgt mange foreninger for at få erfaringer.

Ebeltoft: Her har man været igennem alt det, alle andre har været igennem. Man har et sted på yderste mole.
Og der arbejdes på et stort broprojekt, kommunen er inddraget heri. Fonde er ligeledes med, og man håber, at
komme i gang næste år. 143 medlemmer.

Vedbæk: Man har et fint samarbejde med kommunen. Foreningen har fået en smuk, ældre herskabsvilla på
Strandvejen til rådighed fra kommunens side. Der skal betales husleje kr. 50.000/år. Dog kan foreningen herfra trække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse – alle omkostninger over de næste 10 år, op til ½
mio. kr. Og der skal selvfølgelig aflægges regnskab herfor.
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