
VID årsmøde 11. marts 2017 hos Det kolde Gys, Amager Helgoland 

Program for dagen: 

10.30 Ankomst til Amager Helgoland, Naturcentret, Øresundsstien 7, 2300 København S 
10.30  Rundvisning på Badeanstalten 
 Morgenmad  
11.00 Badning 
11.45 Afgang til Kulturpunkt Amager på ’Loftet’, Øresundsvej 4.  
12.00 Generalforsamling 
12.45 Frokost 
13.30 Årsmøde 
 Tema:  
 Der er stor tilgang af medlemmer i mange klubber – vinterbaderne lader til at 
 være ”opdaget”. Hvordan påvirker det klublivet? Er dette at vinterbade og 
 samværet noget ganske bestemt, eller? Temaet skal ikke ses derhen, at 
 årsmødet er kaldet til at finde ”sandheden”, men bestyrelsen vil opfordre til, 
 at vi tager samtalen, om hvordan vinterbadelivet udvikler sig i de forskellige 
 og mange varianter. 
Fotografering 
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  

Deltagere: 
Forening Hjemsted Deltagere Antal 

Holbæk Vinterbadeklub Venedig Holbæk Puk Kejser 2 

  
Allan Køhler Andersen  

 Hadsund Vinterbadelaug Hadsund Bente Bjærge Poulsen 2 

  
Marianne Hansen Borch 

 Køge Vinterbadere Valkyrien Køge Ellen Tange 3 

  
Kirsten Lunad Jørgensen 

 

  
Karin Larsen 

 Kerteminde Vinterbadere Kerteminde Svend Lysebjerg 2 

  
Tony Dall 

 Hørsholm Rungsted 
Vinterbadelaug 

 
Erling Madsen 1 

Skodsborg Vikinglaug Skodsborg Anne Grete Swainsson 2 

  
Morten Bering 

 Vinterbadelauget Bifrost Brøndby Grete Bille Olsen 2 

  
Ruth Swedenborg 

 Roskilde Vinterbadere Roskilde Lia Holmbom 2 

  
Peter Lendal 

 Vikingerne Ebeltoft Ebeltoft Lisbeth Berg 2    



    Ishøj Strandbadeforening Ishøj Edvard Kejser 3 

  
Michael B. Jensen 

 

  
Hanne Hansen 

 Badeklubben Trekanten Hundested Helen Hansen 2 

  
Leif Nielsen 

 Thisted Vinterbadefore AFBUD Thisted Mette Jorsal 
 

  
? 

 Hvidovre Vinterbadere Hvidovre Peter Dyrlund Smith 2 

  
Dorthe Bristow 

 Løgstør Vinterbadere Løgstør Lonni Vandberg 1 

    Roskilde Issvømmer Fore. Roskilde Mette B.L. Thomsen 1 

    Hornbæk Vinterbadelaug Hornbæk Aase Kjær 
 

  
Kirsten Storminger 

 Vedbæk Vikingelaug AFBUD Vedbæk Vibeke Vetli 2 

  
Gert Christensen 

 HP Vinterbadeklub Vedbæk Bo Svarre Nielsen 2 

  
Jytte Larsen 

 Vikingeklubben Jomsborg Århus Karin Hanghøj 2 

  
Inger Heegaard 

 Nødebo Vikingerne Nødebo Stephen Wessels 2 

  
Jytte Møller 

 Odsherred Badelaug Nykøbing S Søren Klintrup 1 

    Vikingeklubben Isbjørnen Ålborg Jørgen Hedegaard 2 

  
Merete Holst Pallesen 

 Snekkersten Badelaug Snekkersten Jørgen Holst Andersen 2 

  
Birgitte 

 Gilleleje Vintersvømmere Gilleleje Kirsten Draiby 1 

    De Dragør Vandhunde Dragør Martin Lønberg 1 

    Vikingelauget Erik Klipping Nyborg Hanne Andersen 2 

  
Jan Ulrich 

 Arnes Vinterbadere Klampenborg Henrik Bay 1 

    Det Kolde Gys Helgoland Kirsten Monrad Jensen 4 

  
Anders Hjorth 

 

  
Thomas Frisendal 

 

  
Bent Jørgensen 

 

  
Deltagere i alt 49 

 

 



De enkelte klubber havde følgende kommentarer og input: 

Bifrost, Brøndby, Grethe : Efterlyser et program (administrationsprogram/IT) til medlemsstyring.  

Herudover er et badehus på tegnebrættet og på kommunalt budget. Der bliver gravet i efteråret 2017. 

Bifrost vil gerne være værter engang, når byggeriet er klar. 

Valkyrien, Køge, Ellen Tange: Klubben har stadig mange udfordringer med tang langs med kysten ifm. 

byggeri af ny strandlinie. Køge Kommune og Realdania har til afhjælpning lovet at bygge en platform med 

hus et stykke ude i bugten. Afsat 8 mio kr., 6 mio kr. til platform og 2 mio. kr. til ’basic’ hus. Derudover skal 

der fondsmidler til for at realisere planerne. Der er stor optimisme, man regner med at kunne dække 

behov. Der har været stagnation i medlemstallet pga. tangproblemerne, men man regner med et boom, 

når byggeriet er ibrugtaget.  

Kerteminde Vinterbadere, Tony Dall: Har haft mange problemer med brandmænd. Gode forslag til 

afhjælpning modtages med glæde, evt. boblering, har nogen erfaringer med en sådan? 

Det var uheldigt, at vinterbadefestivaler i Korsør og Kerteminde faldt sammen datomæssigt.  

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug, Erling Madsen. De muntre vinterbadere i Rungsted Havn. Der færdes 

mange kendte, meget bling-bling. Men egentlig ved vi ikke, hvad hinanden laver, ingen visitkort deles ud, 

hvilket ellers sker alle andre steder. Det sociale og humoren er vigtigt. Man har et temperaturudvalg, som 

man ikke er helt tilfreds med, en overmåler og en undermåler, en undermåler-assistent-aspirant-elev. Et 

dybdeudvalg, et visionsudvalg. Stadig er der plads til forbedring. Der kommer 30-40 nye medlemmer, men 

man vil ikke være større end 500 medlemmer. 

Skodsborg Vikingelaug, Anne Grete Swainsson: I 2015 søgte man om badehus på 6 m2 og et toilet til brug 

for de 130 medlemmer, men fik et nej. Har efterfølgende klaget til Naturklagenævnet, der imidlertid har 

meget lang sagsbehandlingstid – måske under indflydelse af udflytningen til Viborg. Men stadig er der 

hygge og kommen-hinanden-ved. 

Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter Lendal: Man har en rigtig lækker sauna, absolut intet primitivt der. 

Medlemsstop, nye medlemmer skal gennem intro.forløb. Kun gæster fra andre klubber er velkomne. Der 

holdes fuldmånebadning, klubben spenderer rom, og medlemmerne tager selv varm kakao og kage med. 

Det er fuldt hus, tæt og hyggeligt i det lille omklædningsrum.  

Kun børn på bestemte dage kl. 17-19 efter tilmelding på hjemmesiden. Saunagus ligeledes mod tilmelding.  

DGIs Conventus styringssystem anvendes (kr. 5000 for program start), og det fungerer godt. Saunabesøg 

registreres manuelt helt enkelt med streger på papir.  

Vikingerne Ebeltoft, Lisbeth Berg: Den eneste klub på østkysten, der bliver udfordret af vestenvinden. 

Badebroen forsvandt i storm, der er søgt og bevilget 1 mio. kr. fra Realdania, flere andre mindre fonde har 

bidraget. Man føler sig ikke velkomne på Skudehavnens bådebro, som benyttes. Ny bro vil dog også være til 

stor glæde for Skudehavnen. 

 

Badeklubben Trekanten, Hundested, Helen Hansen: Har 70 medlemmer nu, har fået renoveret skur ved 

hjælp af tilskud fra kommunen! Også ny solnedgangsbænk. Megen tilfredshed i Hundested. 



Løgstør Vinterbadere, Lonni Vandberg: Foreningsmæssigt er der kommet nye folk til, og opgaverne bliver 

uddelegeret. Dette er blevet godt modtaget, ligesom man har et godt samarbejde med kommunen. En 

udfordring er det, at man bader på forskellige måder. 

En gang om ugen kommer en efterskole og bader, således stifter eleverne på en god måde bekendtskab 

med det kolde vand.  

De Dragør Vandhunde, Martin Lønberg: Der er medlemsstop i foreningen. Kan forhåbentlig udvide, så 

fællesskab M/K kan udbygges og ændres. Der er udfordringer med gæster og børn. Der er afsat 2 tider til 

badende med børn kl. 13-15 to gange om ugen. Vil måske lave ordning med gæstebilletter via MobilePay og 

adgang mod fremvisning af kvittering.  

Roskilde Issvømmer Forening: Mette B.L. Thomsen:  En 14 dage gammel forening, som har et helt nyt 

koncept, hvor man forventer at aktivere mange. Man vil bade og svømme flere steder og gå i sauna i kraft 

af mobil sibirsk sauna. Bl.a. er der givet tilladelse det dette i Svogerslev Grusgrav. Inspiration til vinter- og 

issvømning. Visionen er, at Danmark skal blive Nordens bedste issvømmernation.  

Mette agiterede for VM i issvømning, som finder sted i Tallin 6.- 10. marts 2018.  

Vedbæk Vikingelaug og HP Vinterbadeklub, Gert Christensen: Den nye strandvejsvilla er taget i brug.  

Der er udfordringer nok:  

1. Stor medlemstilgang efter ibrugtagning af sauna. 

2. Problemer med Kystdirektoratet, som ikke vil give tilladelse til den mindste ændring udendørs.  

3. Der har været sygdom blandt bærende medlemmer, hvordan tackles dette andre steder?  

4. Ligeledes er gratister noget, der skal klares, indtil videre er det gjort sobert og pænt.  

Vikingeklubben Jomsborg, Århus, Karin Hanghøj: Klubbens tilbagevendende dilemma er de mange 

medlemmer. Der skal opstramning til.  

Og gus – skal det gøres helt simpelt, eller skal det være ren wellness? 

Nødebo Vikingerne, Stephen Wessels: Her er man også med på vintersvømning-trenden. Deltog for 3 år 

siden i Finland med 16 medlemmer. Ikke alle svømmede, men det har virkelig haft en positiv virkning i 

klubben, bare det at være med er godt. Alle er nok sådan lidt skøre, og selvfølgelig kan man ikke tale med 

kinesere og russere, men alle kan grine sammen. Og det gør man! 

Der sendes separat mail ud til VID om eventen i Tallin. 

Odsherred Badelaug, Nykøbing S, Søren Klintrup: Med henvisning til den ulykkelige brand på Svinkløv 

Badehotel, hvor det, at man ikke kendte den nøjagtige adresse, forsinkede redningsfolkene, så pointerede 

Søren vigtigheden af, at alle ved præcis, hvor ens badested er. På mange strande er der opsat såkaldte 

redningsnumre, man kan oplyse ved alarmering. 

Roskildes kommentar hertil: Her findes i omklædningen en nødtelefon, som kun kan kalde 112 – og der er 

tillige ordentlige instrukser på stedet. 

Vikingeklubben Isbjørnen, Ålborg, Merete Holst Pallesen: Den 10. juni i år indvies det store nye projekt i 

ved havnen i Ålborg. Der er/bliver stor medlemstilgang. Der er mange kulturelle ting i spil.  

I klubben har man mistet kassereren, og med den erfaring tydeliggøres vigtigheden af, at ikke kun 1 person 

må sidde inde med megen information. Flere personer skal vide noget om de forskellige funktioner.  



Kommentarer fra Roskilde: Samme problem – det vil være formålstjenligt med en bestyrelsesmanual, som 

dog endnu ikke er lavet. 

Snekkersten Badelaug, Jørgen Holst Andersen: Der har været inviteret til fælles badedag med åbent hus i 

hele Nordsjælland. Dette kunne godt bredes ud til hele landet, så man landsdækkende fik en badedag – 

åben for alle interesserede. I Snekkersten har man adgang for børn søndag ved middagstid. Arrangerer 2 

udflugter til Sverige om året. 

Gilleleje Vintersvømmere, Kirsten Draiby: Der har været talt om sauna i mange, mange år, nu bygges den. 

Heldigvis er der kommet rigtig mange gode svar og råd fra andre klubber i VID, da man spurgte om 

erfaringer herom. Der opleves ikke problemer med børn pt. ændres måske, når saunaen er klar.  

Det kolde Gys, Kirsten Monrad Jensen: Foreningen har nu 4600 medlemmer, og da der kun kommer 125 til 

generalforsamling, kan det sammenlignes med oplyst enevælde, en lille gruppe medlemmer kan faktisk 

køre foreningen.  

Københavns Kommune har stillet krav om offentlig adgang i 5 måneder mod før 2 måneder. Alle skal kunne 

komme på Helgoland og bade. Nu bygges der nye omklædningsrum og saunaer, der er behov for mere 

plads, og kønsopdelingen ønskes ændret. Den store nye sauna lukkes af i sommerperioden. 

Udfordringerne og spørgsmålene er, hvad der motiverer dig som medlem – er det gus, wellness og sauna 

eller er det det oprindelige: at bade om vinteren. Folk bliver medlemmer for at være i sauna og deltage i 

gus. Der er gus 15 gange om ugen.  

For at medlemmerne skal føle sig helt som medlemmer af foreningen, er det obligatorisk at deltage i 

introduktion. De skal føle et ansvar for hinanden. Der er hilsepligt, og dette giver også glade medlemmer. 

Det er svært at få lov at lave ændringer, børn har kun adgang om søndagen, gæstedag kan anbefales. 

Med alt dette koster bestyelsen tid og kræfter!  

Vikingelauget Erik Klipping, Nyborg, Jan Ulrich: Der er stor medlemstilgang, Klubben er nærmest blevet 

slået i hovedet af kommunen, som har beordret ventelisten sløjfet. Det er med henvisning til 

Folkeoplysningsloven, hvor der er regler herfor.  

Arnes Vinterbadere Bellevue, Henrik Bay: Der er 500 medlemmer, og problemer med ventelisten. Man 

lejer bygning af kommunen. Det fungerer godt, at børn har adgang 1 gang om måneden søndage kl. 14-16.  

Roskildes kommentar: Definition for børn er: under 18 år. Over 18 år, så kan man blive medlem.  

Holbæk Vinterbadeklub Venedig, Allan Køhler Andersen: Badeanstalten nedbrændte i juli 2016. 

Allan viste billeder fra den forfærdelige dag. Brandårsagen er stadig ukendt, det var svært at slukke 

branden pga beliggenheden på broen 120 m ude i fjorden.  

Genopbygningen er endnu ikke påbegyndt, der foreligger nyt projekt, og det er tænkt færdigt i september 

2017. Det er virkelig op ad bakke. Den midlertidige – brandsikre - løsning er containere. Der er dårlige 

adgangsforhold, og beliggenheden påbyder badende at have tøj på. Det gode er, at medlemmerne er rigtig 

trofaste. 

Kommentar fra Arnes Vinterbadere om forsikring: Det er vigtigt at tjekke, hvorledes klubbens forsikring 

dækker. Ved Bellevue var der vand i sauna ved oversvømmelse. Stormrådet fandt ikke mulighed for at 

dække dette.  



Hvidovre Vinterbadere, Peter Dyrlund Smith: Peter viste præsentation og indbød alle til at besøge de nye 

omgivelser. Betonponton kom fra Sverige og tømrerfirma gik i gang, også foto fra rejsegildet. 

Hvidovre har et værdisæt omkring fællesskab og sikkerhed. Og der må ikke fotograferes. Anbefalingen er, 

at man bader og er i sauna uden tøj. Nye medlemmer er velkomne. 

Priser: kr. 1350 for indmeldelse og nøgle. Kontingent kr. 500.  

 

Vi/nogen skal undersøge, hvad der står i Folkeoplysningsloven om alles adgang til alt. Der er jo kun den 

plads, der er til rådighed. 

Eks. Skal alle kunne spille tennis/badminton? – der er jo kun de baner, der er!!!!! Hvordan så? 

 

Herefter havde Jørgen formand ordet og lagde op til snak omkring dagens tema: 

Pointerede herunder, at Peter fra Hvidovre administrerer FaceBook-siden Vinterbader i Danmark, som på 

en fin måde supplerer VID på vinterbader.com. 

Stillede spørgswmålene: 

Hvad sker der blandt vinterbaderne? 

- er det de sjove udvalg? 

- Skal vi være issvømmere – gusforeninger – saunaforeninger?  

  Det startede med at bade om vinteren i koldt vand? 

Hvad er det, I lægger vægt på? 

 

Et udpluk af kommentarerne: 

En fantastisk spændende situation nu, Vi er specielle, bliver det mere ekstremt, vintersvømmere og folk i 

havkajak. Mange synes, det er smart og en trend. Vigtigt er det vel at begrunde sine bevæggrunde for at 

komme på venteliste. 

Der er et problem omkring de arrangerede events mht. fotografering og overvågning. I Hirtshals fløj en 

drone rundt i timevis. Det viste sig at være kommunens drone, men den var der uden forudgående 

information. Det er relevant, hvis der er åbent for pressen, så folk kender præmissen. 

Kommuner ønsker at promovere sig i dette valgår! 

Puk fra Holbæk sagde bl.a.: Hvad gør vi ved den store vækst? Hvilke værdier vil man have? Det kræver 

meget og skal italesættes.  

Skal man have tøj på? – må man drikke bajere i svalerum? 

Bestyrelsen er/skal være kulturdannende og ansvarlig og skal altid være tydelig. Men hvem skal håndhæve 

og uddele sanktioner, når der sker overtrædelser af moral og kodeks. Hvornår bliver man smidt ud, når 

moralen kikser, og badeanstalten bliver integreret som bollerum, når cyklen for 17. gang parkeres ulovligt 

på broen. Og hvad skal sanktioner være? Udelukkelse – karantæne? 

Nøgleordene må være: Værdier – kultur – ansvarlighed – tydelighed 

I Roskilde har man saunagus 2 gange om måneden mod tilmelding. Der er fulde huse, 3 hold efter 

hinanden. Men hvordan med duft-allergikere, der er ikke plads til dem. Skal de bare gå? 



I Vedbæk er der opsat sedler, om hvad man må og ikke må. Som udgangspunkt er alt forbudt, man skal ikke 

have forventninger om svingerklub eller andet. Så er der altid nogen, der brokker sig, det er de så velkomne 

til at gøre for kr. 1,37 pr. dag.  

Ishøj, Michael Jensen, formand for Dansk Saunaselskab: Hvis man vælger at få uddannet gusmestre, så skal 

man gøre gennem Saunaselskabet. Det er et gråt marked, som tilbyder uddannelse, og hvor man tjener på 

dette og sælger duftene og tilbehør. Her lærer man at advare duft-allergikere, så de kan flygte ud !!!! 

Mange landet over er blevet uddannede hos Saunaselskabet, og man advarer mod amatører. 

Erling, Hørsholm-Rungsted: Her er man så billigere end i Vedbæk – kr. 1,09 pr. dag. ;-) 

Der udgives nyhedsbrev 10-12 gange pr. år, så man kan forstå, hvad det hele er, og hvorfor vi er sådan. Vi 

har 4 arrangementer pr. år, og kommunikationen og humoren binder det hele sammen. 

Jytte Møller, Nødebo: Her er gus hver 14. dag. Man kan da ikke byde allergikere, at de bare skal gå!! Så her 

er først gus uden duft og efterfølgende med duft.  

Kerteminde, Tony: Hvad med vinterbadning??!!  

Kom noget vand på ovnen, og så ingen gus. Der kommer mange nye medlemmer, når man får sauna, og 

den skal bruges som sauna, helt enkelt! 

Puk, Holbæk: Vinterbadning kræver en del instrukser, vi skal fremme vinterbadning, og præcis hvad det er.  

Ellen, Køge: Værdigrundlag er centralt – kan vi ikke dele dette med hinanden? 

Lonni, Løgstør: Her er det simpelt, man skriver sig på en seddel. Der er selvjustits og eget ansvar. 

Bestyrelsen repræsenterer de gældende regler.  

Mette, Roskilde Issvømmere: Sikkerhed er vigtigt og opfordrer til kontakt til Trygfonden om hjertestarter og 

redningskranse.  

Regner med, at denne nye forening kan være med til at minimere ventelister. 

Info: Medlemskab af DGI: 600 kr. pr. år og 8 kr. pr. medlem. 5-6 foreninger er allerede medlemmer. Læs 

fordelene på DGIs hjemmeside. 

 

Herefter ’kastede’ Jørgen formand spørgsmålet om institutionalisering ’op’:  

I Ålborg var spørgsmål, om hvorvidt man skulle gå med i det kommende 60 mio. kr. projekt? Det gør man. 

Og tydeligt er det, at det er valgår. Kommunerne promoverer sig overfor vores gruppe.  

I Køge vil borgmesteren gerne bringe en stor festival til for branding af byen. 

I Vedbæk mærkes valgåret tydeligt. Kommunen er velvillig, selvom Kystdirektoratet er imod det lille 

byggeprojekt. Man har favorable vilkår, en 30 års uopsigelig aftale. 

Man kan også beslutte, hvilken slags klub, man vil være. Om man vil være medlem af DGI eller DIF.  

Man kan også vælge bare at gå i vandet uden nogen som helst officiel deltagelse.  



Anders, DKG: Hvis man ikke er med i det store fællesskab, er borgmestrene ligeglade, men hvis man er en 

del af de 38.000 vinterbadere, så kan borgmesteren ikke bare feje os af.  

Vi skal sige ja, de nye foreninger har brug for fællesskabet.  

Generelle spørgsmål om nøgenhed og fotografering:  

Der skal være regler for pressen på vinterbadefestivalerne. Pressen skal overholde de givne tidspunkter, 

hvilket er oplevet, at de ikke gør. Der skal laves aftaler om, hvad der må optages. Man skal være 

opmærksom på, at fotos, som ikke bliver anvendt umiddelbart, ryger ind i et fotoarkiv, og kan tages frem 

tilfældigt, når journalister søger på vinterbadning. Derfor kan man egentlig i en årrække møde fotos af sig 

selv helt tilfældigt og uden forudgående accept.  

Der er den regel, at hvis personer er motivet skal fotografen bede om samtykke, men er landskabet motiv, 

hvori der optræder mennesker, kan der frit fotograferes..  

Regler for nøgenhed er flydende og ikke ens i foreningerne. Man skal huske, at vinterbadere ikke er 

naturister. Men også her er grænser flydende. Det kan være synd, hvis der er tvang for påklædning eller ej. 

Det handler principielt om, hvor den enkeltes grænser går.  

I Vedbæk er princippet, at efter kl. 10 har man badetøj på om sommeren. Så er der folk på stranden.  

I Brøndby er reglen, at man ikke skal VIMSE rundt for at vise sig frem.   

DKG, Helgoland. Her er kulturen, at vi er nøgne. Det er koldt med tøj på, og man går catwalk for at få lys på 

kroppen. Bare vær afslappet om det! 

Jørgen rundede af: Der må være frihed til ingen, lidt eller megen tekstil. Der er en omverden, der kigger på 

os. Vi vil ikke bruges i pressen.  

Kirsten, DKG, takkede fordi vi havde valgt at være hos dem med vores årlige møde. DKG ville egentlig gerne 

have givet os arrangementet uden betaling. Når VID sagde nej tak til dette, så er det fordi, VID ikke vil have 

nogen økonomi at administrere. Og de kr. 200, som hver betalte, sætter DKG hen på en konto, hvorfra der 

kan søges til at dække særlige behov i relation til fremme af vinterbadning i Danmark. 

Tak for i dag for fin dialog og til Det kolde Gys og alle deltagerne. Kom godt hjem! 

Dato for næste årsmøde bliver 17. marts 2018 i Ålborg.  

15.03.2017 hha 


