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VID’s årsmøde d. 17. marts 2018 –  

afholdt hos Vikingeklubben Isbjørnen, Vestre Fjordpark i Aalborg 

Program for dagen: 

10.30 Ankomst til Isbjørnen/Vestre Fjordparks fælleslokale, Ralvej 20, 9000 Aalborg.  

10.30  ”Morgenmad” 

- derefter rundvisning i Vestre Fjordpark og Isbjørnen 

11.15 Badning 

12.00  Samling i Vestre Fjordparks fælleslokale, hvor vi skal være resten af dagen 

12.15 Generalforsamling 

13.00 Frokost 

13.45: Fotografering 

13.50: Årsmøde - først det tematiske, fælles og siden det klubberne kan tilføje fra deres ”verden” 

Tema i 2018 - i store træk som i 2017 - idet det er bestyrelsens indtryk, at den fortsatte store 

interesse for vinterbadning naturligt afleder stor interesse for det basale omkring, hvad 

vinterbadning er i al dens forskellighed i Danmark: 

Vinterbaderiet er ”opdaget”. 

- Hvilken betydning har opmærksomheden for vinterbaderiet og klublivet?  

- Er dette at vinterbade og samværet noget ganske bestemt?  

14.30 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 

Vinterbad Venedig Holbæk Puk Kejser 1 

Vinterbadeforeningen Morgenrøden Vejle Fjord Charlotte Juhl 

 

  

Karen Blok 2 

Roskilde Vikinge Vinterbadere Roskilde Lia Holmbom 

 

  

Peter Lendal 2 

Morgenbaderne i Ho Bugt Esbjerg Peter Sørensen 1 

Søens Folk i Rold Skov Skørping Ole Wøide 

 

  

Jens Hjerrild Jensen 2 

Vinterbaderne Greve Havbad Greve Ghita Lind 

 

  

Juditt Jacobsen 2 

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Edvard Kejser  

  

Hanne Hansen 2 

Hop i Fjorden Kolding Lars Rubusch 1 

Odsherred Badelaug Nykøbing S Søren Klintrup 1 

Valkyrien Køge Kirsten Lund Jørgensen 

 

  

Ellen Tange 2 
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Roskilde Issvømmer Forening Roskilde Mette B.L. Thomsen 1 

Vikingelauget Erik Klipping Nyborg Torben Nielsen 

 

  

Marianne Rasmussen 2 

Middelfart Vinterbad Middelfart Kasper Kiltang 1 

Hadsund Vikingelaug Hadsund Marianne Borch 1 

Hvidovre Vinterbadere Hvidovre Peter Dyrlund Smith 

 

  

Preben Jacobsen 2 

Gjøl Vinterbadere Gjøl Bente Bjørn 1 

Løgstør Vinterbadere Løgstør Susanne Sommer 1 

Hous Vilde Vikinger Hou Henrik Pedersen 1 

Kerteminde Vinterbadere Kerteminde Helle Dall 

 

  

Tony Dall 2 

Badeklubben Trekanten Hundested Helen Hansen 1 

Vedbæk Vikingelaug Vedbæk Gert Christensen 

 

  

Britta Tanghus 2 

Hjørring Vinterbader og Issvømmer forening  Hjørring Dorte Lyager 1 

Vinterbaderne i Hirtshals Hirtshals Ejvind Rasmussen 

 

  

Lis Durhuus 2 

Kattegats Vandhunde Øster Hurup Annette Schrøder 1 

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug Rungsted Kurt Elliot 1 

Hewlett Packard Vinterbadeklub Vedbæk Jytte Larsen 

 

  

Bo Nielsen 2 

Vikingeklubben Jomsborg Aarhus Berthin Müller 

 

  

Peter Halling 2 

Vikingeklubbe Isbjørnen  Aalborg Jørgen Hedevang 

 

  

Hans Ebert 

 

  

Merete Holst Pallesen 3 

  I alt 43 

Herudover var en flok af Isbjørnens ildsjæle i køkkenet, 

de sørgede for dejlig forplejning dagen igennem. TAK. 

 

 

Peter Lendal havde lovet at være skrap ordstyrer, der holdt styr på taletider. Peter gav indledningsvist ordet 

til Jørgen for bemærkninger om dagens tema: 

 

- hvilken betydning har opmærksomheden for vinterbaderiet og klublivet 

- er dette at vinterbade og samværet noget ganske bestemt? 

 

De enkelte klubber/laug/foreninger havde følgende kommentarer og input:  

 

Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter Lendal: Roskildes nye problem er at skulle sige nej til nye 

medlemmer. Tidligere har man kunnet optage alle. Men pga. kapaciteten er det nødvendigt. Der kan laves 

nye badesteder, bl.a. i Veddelev og i søer. I Roskilde håber man, at det lykkes, så flere kan tages ind. 
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Vedbæk Vikingelaug, Gert Christensen: Her er samme problematik, klubben kan nok vokse til 1000-1500 

medlemmer. Vi halverer ventelisten hvert år i oktober og tager 250 nye ind. Iblandt dem, der kan optages, 

siger nogle nej, og nogle af dem på listen bliver så kede af det, fordi de ikke får muligheden. Et forslag, som 

endnu ikke er godkendt i bestyrelsen er, at det skal koste kr. 200 at stå på ventelisten.  

 

Søens Folk i Rold Skov, Jens Hjerrild Jensen: Pt. ca. 430 medlemmer. Vi oplever i disse år, at gamle 

medlemmer synes, at vi bliver for mange – bliver truet på værdier. Og hvilke værdier er så i spil? Det er 

nostalgi, tidligere kendte man hinanden. Og nu må man komme over følelsen at være for mange. Problemet 

er følelsesmæssigt og ikke praktisk. Der er plads, og de nye får introduktion.  

 

Hadsund Vikingelaug, Marianne Borch: Vinterbadning er godt for sundheden, derfor skal man lukke op 

for alle. Alle behøver ikke deltage i alt. Det vigtige er, at man ikke lukker sig om sig selv.  

 

Vinterbad Venedig, Holbæk, Puk Kejser: I forbindelse med reetablering efter brand vil man gerne 

fastholde det, som tidligere var. Der blev igen diskuteret fælles omklædning og nøgenhed. Unge har en 

anden opfattelse af kroppen end de gamle vinterbadere. Alle nye skal have et prøvebad med et eksisterende 

medlem.  

 

Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter Lendal: Det skal nok finde et fornuftigt leje. Der er et vist pres også 

her, en vis lukkethed er nødvendig pga. mange gratister. Et forslag om gæstepolitik fremsat ved 

generalforsamling blev nedstemt.  

 

Vedbæk Vikingelaug, Gert Christensen: De ældre medlemmer mener, at laugets historie udvandes. Det er 

ikke nødvendigvis det, der sker. De unge skal lære at hilse, de gamle SKAL hilse på de unge. Man har fået 

bedre faciliteter i det større hus. Det er nødvendigt at sige højt, at vaner kan ændres. Hvis man f.eks. som 

pensionist altid har badet lørdag kl. 10, når de lidt yngre arbejdsramte også bader. Så er det OK at spørge, om 

det ikke er muligt at bade på et andet tidspunkt. Kulturbærerne er de ældre, der er i øvrigt vigepligt på broen 

for dem med klub-badekåben. (erhvervet for mange års badning). Det kan gå så galt, at overholdes 

vigepligten ikke, så kan man ryge i vandet!!  

 

Vikingelauget Erik Klipping, Nyborg, Torben Nielsen: Også her stigende medlemstal, ingen venteliste, 

man er under Folkeoplysningen. Kommunen kræver iskoldt, at alle kommer ind. Man tager nu 20 ind ad 

gangen for at kunne ’opdrage’ de nye i klubben og skabe fællesskab. Her skal det ikke være en nøgleklub. 

Der ligger en bog med navne på alle medlemmer. På adgangsbrikkerne er der nr. og navn som i en 

tennisklub. Man kan evt. ’true’ med at tildele badetider som i tennisklubben for at få fordelt alle de 

medlemmer, som kommunen kræver skal med ind. Det er nu ikke en god løsning.  

 

Vikingeklubben Jomsborg, Aarhus, Peter Halling: Her er det en nøgleklub 20/80. De 20 kommer, de 80 

betaler. Der er mange tidlig og sen sæson. Tilgangen i 2017 var 1600, men der var også afgang.  

Der er tvungen introduktion, man sørger for de nye. Der er meget at se til i en så stor forening, nogle snyder 

og tager gæster med ind. Der udøves kontrol, bl.a. ved udgang, kortene inddrages, hvis der er snyd. Dette er 

medlemsomsorg for dem, som kender reglerne og opfører sig ordentligt.  

 

Hvidovre Vinterbadere, Preben Jacobsen: Værdigrundlaget gennemgås på Introduktionen, som varer 1 

time, og som også er for dem, der tidligere har badet andre steder. Nye medlemmer er hamrende glade efter 

introduktionen, også hvis man har været til åbent hus. Man prøver at køre efter DKG’s opskrift. Og der skal 
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betales FØRST.  

 

Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter Lendal: Intro. er indført for 3 år siden. Det handler om sikkerhed på 

flere planer, og man undgår mange ’selvbestaltede overleveringer af, hvordan man gør her’. 

 

Hewlett-Packard Vinterbadeklub, Bo Nielsen: Bo citerede Kirsten Monrad fra Det Kolde Gys: Er vi gået 

fra vinterbadning til wellness?  

 

Isbjørnen Aalborg, Merete Holst Pallesen: Der er ingen venteliste. Det er eget ansvar at melde sig til på 

udvalgte datoer, man skal selv være aktiv. Der skal betales før introduktion, udlevering af nøgle mv. (ikke 

helt enighed herom i bestyrelsen). På intro skal de gamle være på. Der udnævnes ambassadører, som kan 

kontaktes, hvis der er tvivl om noget. Hele bestyrelsen skal ikke forstyrres med alt.  

Jørgen: Vi er en åben klub, vi lever af offentlige penge, vi justerer konstant lidt. Lidt malurt: I løbet af de 

sidste 5 år er kommet 500 nye medlemmer, der er ikke set 10 af dem til frivillige aktiviteter. Det er et 

faktum, at klubben/klubberne er et spejl af verden.  

 

Søens Folk i Rold Skov, Ole Wøide:  Her tager man også mange nye medlemmer ind. –Der er introduktion 

ugentlig eller hver 14 dage. Klubadfærden er vigtig, ’jeg må kæmpe for mig selv-holdningen’, er ikke OK. 

Der bliver hindringer for individers egne behov. Vi skal virke sammen, alle skal inddrages i vinterbade-

klubbers klubånd. Og man skal tålmodigt lære nye at finde deres plads. De unge virker lidt pubertære i deres 

måde. Om at have badedragt på: Det at bade flytter efterhånden normer, mere komfortabelt bliver det – 

erfaringerne ændrer noget. De unge tilpasser sig.  

Vinterbadning er også SKOLE I SAMFUNDSDANNELSE. Klapsalver. 

 

Hvidovre Vinterbadere, Peter Dyrlung Smith: På svenskekysten er der en helt anden bade kultur ….. 

 

Hous Vilde Vikinger, Henrik Pedersen: Vi vil da gerne ændre, men en væsentlig del er baglandet, og man 

kan vel sige, det er en velværeklub. Man bruger saunaen, drikker kaffe, får en lille en. Kaffeordning findes. I 

Hou har man saunaen i en gammel garage, det behøver ikke at være så fint og poleret alt sammen, som f.eks. 

det her meget flotte byggeri i Aalborg. Meget mindre kan gøre det.  

 

Og så det var kaffetid. Først herefter startede Peter dirigents tidtagning af indlæggene……der var afsat 2 

minutter til hver, og 2 minutter til svar/kommentarer, eller i alt 4 minutter, hvor man også kunne høre sig 

selv tale, men så ingen tid til andres kommentarer….. 

Klubberne var på i samme rækkefølge som på deltagerlisten. 

 

Valkyrien, Køge, Kirsten Lund Jørgensen: PP-præsentation var sendt på forhånd. Valkyrien skal flytte og 

have nye faciliteter. Kirsten kommenterede de fine plancher af projektet. Der har været megen modstand og 

for at imødegå alt dette, har man afholdt 3 møder/workshops for medlemmerne. Der skal bygges en bro ud i 

bugten med en platform, hvor havstue skal etableres. Valkyrien har fået 2 mio. kr. fra Køge Kyst som 

startkapital. Entreprisen løber op i 7-8 mio. kr. Der er ansat en totalentreprenør, som får ansvaret for 

byggeriet. Flot projekt. Alle er velkomne i 2020.  

 

Hørsholm-Rungsted Vikingelaug, Kurt ’Lurifax’ Elliot: I Rungsted er der gang i et projekt, som omfatter 

hele havnen og alle tilknyttede. Der skal opsættes tavler, hvor man kontinuerligt kan se vandtemperatur, 

vandkvalitet, vind og vejr mv. Se Badevand.dk. 
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Roskilde Vikinge Vinterbadere, Lia Holmbom  spurgte Kurt, om man skulle betale for dette, og hvem der 

står bag. Svar: Dansk Hydraulisk Institut står for projektet.  Pris: ? 

 

Vinterbader Venedig, Holbæk, Puk Kejser: I Holbæk havde man 2 store ønsker ved reetablering efter 

branden: Uddybning af fjorden og et toilet ude ved badeanstalten. Begge dele er blevet opfyldt.  

 

Vinterbadeforeningen Morgenrøden, Vejle, Karen Blok: Foreningens nye faciliteter blev indviet i 

oktober 2017. Medlemstallet er steget fra 100-400. Udfordringen er, at det er en privat forening i kommunale 

faciliteter, hvor klubben dog har bekostet de 25% af byggeriet.  

 

Roskilde Vikinge Vinterbadere, Peter dirigent: Vil dele en genial ide med os: Badestedet er på smult 

vande, så det fryser hurtigt til. Derfor har man installeret en lille havebassinpumpe. Den kan holde et 

passende areal isfrit. Det er smart! 

Kommentar fra salen: Har I ikke en pligthugger – nej, siger Peter, det har vi ikke og heller ingen ritualer! 

 

Morgenbaderne i Ho Bugt, Esbjerg, Peter Sørensen: I Esbjerg er man gået fra 90 til 125 medlemmer efter 

afholdelse af åbent hus arrangementer med prøvebad. 

Det er lidt problematisk med de unge badere, som har det svært med nøgenhed og deres blufærdighed.  

Der er forbud mod tøj i saunaen pga. saltvand, som ikke er godt for saunabænkenes holdbarhed. Saltvandet 

nedbryder træet. Man skal sidde på et håndklæde, men ikke det man bader med.  

 

Vinterbaderne Greve Havbad, Ghita Lind: Foreningen er helt ny, stiftet 8. november 2017. Er faktisk 

først åbnet 12. januar d.å. Man bader fra en platform i havneområdet. Medlemstallets max. er allerede nået, 

og der er flere på venteliste. Får meget snart en tøndesauna. Der er et ikke helt nemt samarbejde med 

sejlklubben.  

 

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen, Edvard Kejser/Hanne: Den store udfordring er, at den husbåd, som 

man bader fra nu, er 10 år gammel og skal til eftersyn og behandling af prammens bund. Det vil tage ca. 2 

måneder hen over sommeren. Og så er badestedet og saunaen væk! Båden skal så have en anden placering, 

når den kommer tilbage, idet den pt. er placeret inde i lystbådehavnen omgivet af sejlbåde og en cafe lige 

oppe på land. Den nye placering er endnu ikke besluttet af kommunen/Køge Bugt Strandpark. 

 

Hop i Fjorden, Kolding, Lars Rubusch: Også her oplever man en voldsom vækst i medlemstilgangen.  

Der skal bygges nyt, og dette skal tages ind i lokalplan. Der er tegnet projekt af arkitekt, kommunen er med i 

styringsgruppe og er sparringspartner. Man vil gerne have bygning med sauna og andre rum. Man har 

inviteret til kaffemøde, hvor 20-25 dukkede op.  Her efterlystes ideer.  

Man efterspørger frivillig indsats i foreningen. Hvis ikke nogen løfter, så er foreningen taber. Hvordan gør 

vi, sagde Lars?  

Hertil svarede Køge, at man aktiverede folk via afholdelse af workshops. 

Mette, RIIF: Der findes lederseminarer for foreninger, hvor man kan blive guidet. Mette har haft god 

erfaring med dette. 

Puk, Holbæk: Du skal uddelegere, ellers får du ikke nogen med. 

Gert, Vedbæk: I Vedbæks nye murstenshus er det stadig sådan 80/20 – regn med at det stadig er de få 

ildsjæle, der driver værket. 
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Roskilde Issvømmer forening, Mette BL Thomsen: Foreningen har netop været til VM. 95 danskere med 

ens badehætter. Det gik godt. Det skal være en menneskeret at komme i koldt vand. Mette agiterede for, at 

vinterbadere bliver issvømmere. Se mere på iceswimmer.com. 

Greve Vinterbadere: Efter foredrag i Ishøj er der nu mange, der svømmer i Riif. 

Hjørring: Dorte: Mette er nomineret til årets ildsjæl. Se link på FB. 

 

Vikingelauget Erik Klipping, Nyborg, Torben Nielsen: Her havde man et problem med saunasten, som 

smuldrede/flækkede. Så Torben skrev om dette til VID, som så sendte rundt til alle foreninger. Fik andres 

erfaringer ad den vej, om det nu er keramiske eller andre sten, der er bedst. (Ishøj bruger keramiske, andre 

har keramiske sten i bunden.) 

Torben opfordrede til at dele erfaringer via VID. Og husk altid at sende direkte svar til den, der spørger! 

 

Middelfart Vinterbade, Kasper Kiltang: Har stort problem som helt ny forening: Kan ikke få mobile Pay 

godkendt, så derfor kommer kontingenter ikke ind. 

Kasper inviterede alle til at komme på besøg, dog virker sauna ikke pt. Det geniale er her, at man IKKE får 

ventelister. Kommunen har afsat 2 mio. kr. til anlægsudgifter til vinterbaderne, man satser på fonde til videre 

finansiering. Afholdt workshops, hvor succeskriteriet var 10 deltagere, men 20 tilmeldt.  

Kasper redegjorde for, hvor på marinaen de holder til. Kommunen efterlyser ildsjæle, hvilket fik Jørgen 

formand til at bemærke, at det var en fantastisk ting, at kommunen interesserer sig. Samarbejdet med 

kommunen er det bedste, der kan ske.  

 

Hadsund Vikingelaug, Marianne Borch: Lauget er en underafdeling af sejlklubben. Man står muligvis 

foran en udvidelse.  

 

Hvidovre Vinterbadere, Peter Smith: Også en ny forening, som efter kort periode med introduktion er 

blevet en rigtig forening med 334 medlemmer! Man skulle vænne sig til at være i projekt og ny hverdag med 

brokkerier mm. 

Peter sagde, at det er vigtigt, at vedtægter er dækkende for at imødegå problemer. Det er derfor meget vigtigt 

som ny forening at komme ud i andre foreninger for at se, hvordan det foregår. Alle er velkomne i Hvidovre. 

Preben, også fra Hvidovre, citerede en helt frisk indkommen messenger-meddelelse, hvor et medlem 

rapporterede dagens problem med dør og lås. Sådan er hverdagen også. I øvrigt foregår al kommunikation 

her pr. mail. 

Peter dirigent faldt ind og bidrog med Roskildes regel om, at al officiel kommunikation foregår pr. mail. 

 

Gjøl Vinterbadere, Bente Bjørn: Foreningen skulle for 8 år siden skabe sig et renomme. Det lykkedes. 

Man fik badebro og sauna. Alle kan komme og gerne leje faciliteterne til fødselsdage mv. for kr. 500. Skoler 

giver kr. 250. Det er så sjovt. 

 

Der kom et spørgsmål om, hvad man skal gøre, når man er for mange medlemmer. Man kan f.eks. lave en 

klub mere, f.eks som i Lille Bjørn, Nr. Sundby. Man kan søge støtte hos Jomsborg, som gerne støtter nye 

initiativer.  

Jørgen formand: Foranlediget af dette mindede Jørgen om det, som er sendt rundt til alle foreninger: 

Nordea Fonden har pt. 50 mio. kr. til vandkants- kystprojekter. 

 

Løgstør Vinterbadere, Susanne Sommer: I dag er reglen, at man skal være nøgen. Det er lidt et problem 

med tøjet. Der skal integrering til – og man må tage det lidt (af) ad gangen. !  ;-) 
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Løgstør bor et smukt sted, som alle er velkomne til at besøge. 

 

Hous Vilde Vikinger, Henrik Pedersen: I hele klubbens historie har man været integreret i bådelauget. 

Som følge heraf brugte man al energi på diskussioner om alt det, som ikke virkede.  

Nu har man lejet sig ind i andre lokaler med kommunens hjælp. Har nu ingen problemer og er aldrig løbet tør 

for rundstykker.! 

 

Kerteminde Vinterbadere, Tony Dall: Stort projekt afsluttet i 2015, så nu er man ramt af succes. Folk 

sidder allevegne i sauna, på hylder, vindueskarme osv. Rigtig mange medlemmer, så hvad skal man have: 

stilletime, få sat lydmåler sat op? 

Rengøringsturnussen, nogle snyder – første gang koster det kr.300, næste gang eksklusion. 

Gus har været positivt indtil i tirsdags. Nogle siger, at gus hjælper på alt, andre får udslæt og andre igen 

siger, at man næsten kan dø af det. Og så om sommeren, hvad gør vi der? Der bader vi også! 

Tony efterlyser løsning til afhjælpning af løse brandmænd – hvem ved noget? 

 

Nordea havde Kysten-klar-møde i Kerteminde forleden. Alle de betingelser, som Nordea stiller, dem kan vi 

som vinterbadere opfylde, så bare meld jer til Nordeas konsulenter. 

 

Vejle, Charlotte efterlyser ideer til brug for Nordea. 

 

Tony; Kerteminde igen; Pønser på vildmarksbade på pæle ude i Storebælt, og flydende sheltere. Så kan 

man ro derud i kajakker.  

 

Badeklubben Trekanten, Hundested, Helen Hansen: Lille helårsklub, som er 20 år gammel. Man går ud 

fra stranden, som er meget lavvandet. Ja, og derfor vil man gerne have Kattegat gravet ud! Man troede ikke 

på, at man kunne få sauna, men kommunens forvaltning har tegnet og følger byggeriet. Helen var til Nordeas 

møde i Holbæk.  

 

Vedbæk Vikingelaug, Gert: Aktuelt og genialt er Memberlink. Al kommunikation går herigennem, men 

også på opslagstavler. Kig på Memberlink, var Gerts opfordring. Systemet kan rigtig meget. Bestyrelsen kan 

se, hvem der bader hvornår. Tilmeldinger foregår også her. – Det er ikke samme funktioner som Conventus. 

Man har dog ikke pligt til at melde sig elektronisk. Huset er åbent 24/7 via chip adgang. 

Der er sat ’spionglas’ op i vinduer, så man kan se ud, men ikke ind. Det fungerer ret godt.  

I øvrigt har man fået 30 års uopsigelighed på huset fra kommunens side.  

 

Hjørring Vinterbader- og Issvømmer Forening, Dorte Lyager: Man bader fra kysten med de 

udfordringer, det giver. Vil gerne have uddybet Soppedammen inde i byen. En rekreativ mulighed også for 

børnefamilier. Den skal renses op for gammelt slam fra slagteri og industri og gamle cykler. Det er desværre 

ikke på kommunalt budget for 2018. 

Det kolde vand er for alvor kommet på alles læber. Som jeg nævnte til Årsmødet, er Mette BL 

Thomsen, formand for Roskilde Issvømmerforening blevet nomineret til Årets Ildsjæl i Dansk 

Svømmeunion for sit utrættelige arbejde for at udbrede kendskabet til svømningen i det kolde vand. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at stemme på Mette, for det er dermed også en stemme på det kolde 

vand og mulighederne for at få endnu flere vinterbader/issvømmeranlæg op rundt omkring.  
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Der kan stemmes nederst her: 
 
https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6519 

 

Vinterbaderne i Hirtshals, Ejvind Rasmussen: Her bader man også fra stranden. I 2013 stiftedes en klub. 

Arbejdet tog udgangspunkt i gamle skure ved havnen, som nærmest lignede et clondyke. Disse forskellige 

skure blev ’revideret’, tegnet med faciliteter. Så håber man på kommunens bevågenhed. Der er et godt 

samarbejde med havnen, som er begejstret for denne udvikling. Byfornyelsesplanen, som er vedtaget, 

omfatter nu en forbindelse til havneområdet. Man søger fonde og har tilsagn. Projektet koster 2,8 mio. kr. 

Andre vandbaserede foreninger er inviteret til at være med. 

 

Hewlett-Packard Vinterbadeklub, Vedbæk, Bo Nielsen: Ingen problemer, ingen projekter. Slet slet ingen 

geniale ideer. – Kun whisky’en ….. 

 

Vikingeklubben Jomsborg, Aarhus, Peter Halling: Jomsborg skal føres tilbage til det oprindelige, man er 

i venteposition. Dagligdagen gøres bedre og bedre. Gus går stadig godt, og man har stadig den ’duftfrie’ 

sauna.  

Lige nu er der dog stadig bjerge af is, som forhindrer adgangen til damesaunaen. Meget, rigtig meget er 

flænset af isen.  

 

Peter dirigent: Her i Roskilde har man lige haft generalforsamling. Der kom et forslag om el-tracing. Man 

kunne godt tænke sig ’gulvvarme’ for at imødegå glatte flader. Er der erfaringer med det? 

 

Vikingklubben Isbjørnen, Aalborg, Hans Ebert: Vores værter: 70 års jubilæum i år. I den anledning er 

der udgivet en fin bog, som alle VID-deltagere får foræret.  

Hans er stolt af foreningens formål, og bader glad fra det nye store anlæg, som blev indviet i forbindelse med 

DGI’s Landsstævne i 2017. Og der er stadig nok at tage fat på her.  

Et godt råd er at køre tæt parløb med kommunen, det får man mest ud af. 6-7 andre klubber i området gjorde 

det ikke. Foreningen har flere arbejdsgrupper: Rum, skur, have, sauna, vildmarksbad.  

Kommunikation foregår via 5-6 kanaler, mail, Conventus, opslagstavler. Det er for mange, og vi skal tænke 

over, hvilken vej, bestyrelsens information skal gå. 

Vildmarksbadet var et ønske fra medlemmer. Det er udført ved egen kraft i glasfiber, der er kloreringsanlæg 

og gasfyr. Det tager 1 dag at varme det op. Der er et karudvalg og endda en kar-vikar! Der tændes op ved 

fuldmåne. Udgiften til etableringen var ret stor, måske kr. 100.000. Hvis man ønsker at bruge karret, så beder 

man karudvalget om at varme op. 

Saunaen er stor, indretning har ikke været let. Om der skulle være 1 eller 2 saunaer var slet ikke aktuelt. Den 

blev ikke indrettet helt, som man havde ønsket og tænkt sig. Den rummer vel 50-60 personer. 

 

Mette, RIIF spørger om temperaturen i sauna. Gerne 90 gr., her i dag var der 76 gr., en lidt fesen 

temperatur. Men klart, at temperaturen falder, når der kommer en flok kolde og våde ind. Man ved ikke helt, 

hvem der har indstillet saunadriften.  

 

Tony, Kerteminde:  Temperatur skal være over 76-78 gr. for at slå evt. bakterier ihjel. 

(Ved 105-110 gr. sidder de der kun 1 ½ time og pådrager sig saunahjerne – i kog- vistnok sagt i spøg) 

 

PUK, Holbæk: Her har man forskellige gus-temperaturer.  

https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=6519
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Mere sauna: I Esbjerg er hardcore badere for temperatur på 90 gr. Det får de fra kl. 7-8, herefter 85 gr. Ved 

gus 80 gr.  

Jomsborgs saunagustemperatur er 60-70 gr.  

I Roskilde har kun 1 adgang til styringspanelet.  

 

Hirtshals, Ejvind: spørger til driftsomkostninger – her kom vist da intet svar. 

 

Et emne, dobbeltorganisering: Har man styr på, hvem der er medlemmer af flere foreninger? Mange har et 

sommerhus, hvor de så også er medlem af den lokale forening. Ved håndsoprækning i lokalet kunne 

konstateres, at nogle stykker har flere medlemskaber. Det er ikke noget, VID kan gøre noget ved. 

 

Middelfart, Kasper: Er det ikke muligt med et samarbejde, således at man kan komme ind i andre 

foreningers sauna/klubhuse med sin egen chip/nøgle.  

 

Puk: Det vil give mange organisatoriske problemer, hvis medlemskab skal gælde alle steder. 

 

BO, HP: Dette er op til de enkelte foreningers generalforsamlinger at beslutte.  

 

Bo, igen: Der er mange foreninger, der ikke har meldt deres medlemstal ind forud for denne samling, 

vi er nok mange flere – måske 120.000??? 

 

VID’s kalender er ikke aktiv, ligesom bloggen også lever stille. 

 

Kasper, Middelfart vil gerne have flere medlemmer. 

 

Kerteminde, Tony opfordrede til, at man bruger links på VID’s hjemmeside til at se på de mange 

foreninger/klubber/laug. 

 

Til allersidst rundede Jørgen formand mødet af med bl.a. stor tak til Peter for god styring af debatten. 

Også en stor tak til dem, der har været med til at mødet blev en succes. 

 

Alle deltagere modtog Isbjørnens flotte jubilæumsbog ’Kolde gys Varme hjerter’. En dejlig gave at få 

med hjem.  

TAK FOR I DAG OG PÅ GENSYN I 2019 I HOLBÆK! 


