VID årsmøde 14. marts 2015 hos Kerteminde Vinterbadere
Kerteminde Vinterbadere ved Tony Dall var vores værter denne dag.
Følgende foreninger deltog
Det Kolde Gys + VID
Jomsborg -+ VID
Gilleleje Vintersvømmere + VID
HP + Vedbæk + VID
HP
VID + Ishøj
Bifrost
Snekkersten Badelaug
Hvidovre Vinterbadere
Sønderborg Vikingeklub
Badekompagniet
Isbryderne
Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen
Venedig
Roskilde Viking Vinterbadere
Hadsund Vinterbaderklub
Vinterbaderforeningen Morgenrøden
Vikingelauget Erik Klipping
De Dragør Vandhunde
Odsherred Vinterbadelaug
Vikingeklubben Isbjørnen
Vikingelauget Hørsholm-Rungsted
Nivå Pingvinerne
Badeklubben Trekanten

Hjemsted
København
Århus
Gilleleje
Vedbæk
Vedbæk
Ishøj
Brøndby
Snekkersten
Hvidovre
Sønderborg
København
Frederikssund
Ishøj
Holbæk
Roskilde
Hadsund
Vejle
Nyborg
Dragør
Nykøbing S
Aalborg
Rungsted
Nivå
Hundested

Deltager
Thomas Frisendal
Anders Hjort
Poul Mogensen
Claus Svendsen
Ulla Toksvig
Bo Nielsen
Jytte Larsen
Hanne
Grete Bille
Ruth Swedenborg
Willy Poulsen - Ej frokost
Peter Smith
Jytte Sunddal
Linda Kongsted
Kristian Knutzen
Karsten Blauert
Helga Hellesøe
Lonni Bischoff
Steen Larsen
Martin Tue Mikkelsen
Puk Kejser
Allan Køhler-Andersen
Peter Lendal
Lia Holmbom
Marianne Hansen Borch - afbud
Trine Pedersen
Karen Blok
Torben Nielsen
Anette Holmer
Jens Klausen
Søren Klintrup
Niels Tikjøb Olsen
Erling Madsen - afbud
Bjørn Helstrup
Hanne Aarup

Program for dagen:
09.45 Ankomst til Kerteminde Jollehavn – vi nyder kaffe/te og et rundstykke
09.45-10.15 Rundvisning i Jollehavnen samt byggeriet af det nye Søbad
10.15-11.15 Badning fra Kerteminde Jollehavn. Dem, der ikke bader, kan tage over i Kajakklubben
11.15-12.00 Generalforsamling i Kajakklubben

12.00-12.45 Frokost i Kajakklubben.
12.45-15.45 Indlæg fra Turismens Venner 10-15 min v/ tidl. borgmester Else Møller.
Årsmøde i Kajakklubben.
Orientering fra foreningerne:
Aktuelle projekter, Spændende tiltag, Slagsmål med kommunen, har man ventelister eller fri optag,
samarbejde med skoler, hvordan skabes dialog med baderne etc.
Indlæg max. 5 min. pr. forening
15.45-16.15 Indlæg fra Mette Thomsen, Danmarks Bedste Is-svømmer. Vedr. VM i Lapland
16.15 Tak for i dag.
Tony Dall bød velkommen både i vinterbadernes hus og i Kajakklubbens fine lokaler, hvor der var ’rød
løber’ og flag i dagens anledning.
Tony fortalte inden rundvisning og badning om det nye projekt, om hvordan det blev godkendt af
myndigheder, om økonomi, og om hvordan arbejdet skrider frem. Tony foreslår en vinterbadefestival i
Kerteminde, når den nye badeanstalt er færdig.
Indlæg fra Turismens venner
Else Møller fortalte, efter at vi havde smovset os i den fantastiske frokost, om foreningens arbejde, hvordan
man servicerer foreninger og byder turister velkommen. Det være sig på havnen, på campingpladser m.v. og
i øvrigt hjælper alle steder, hvor der er behov, blot sørger man for ikke at tage arbejdet fra byens
erhvervsvirksomheder. Der er ca. 200 aktive glade medlemmer i Turismens Venner.
Og så blev det understreget, at det altid skal være sjovt.
3. weekend i juli hvert år afholdes kirsebærfestival, Else Møller foreslog at arrangere en tur for vinterbadere i
den forbindelse. I juni udkommer en kogebog fra Turismens venner – den kan bestilles hos
elm25elm@gmail.com – pris 148.

Orientering fra foreningerne.
Det Kolde Gys, Thomas Frisendal:
På Helgoland er den ny sauna projekteret, byggetilladelse er undervejs. Sauna bliver til 50 personer.
Pt. diskuteres et for mange foreninger aktuelt emne, nemlig børn på badeanstalten, må kun være i følge med
forældre.
Kommentar: I Aalborg tillades der kun adgang for børn søndag eftermiddage.
Jomsborg, Poul Mortensen
Her troede man, at medlemstal havde toppet, men det er fortsat for opadgående.
Håber, at det nye havnebad inde i Århus vil aflaste, for man nærmer sig en øvre grænse for medlemmer – de
10.000.
Efter en meget turbulent generalforsamling blev vedtægter og forretningsorden revideret. Bl.a. blev
opløsningsparagraf ændret, således at klubben kan leve i medgang og modgang. Forretningsorden for
bestyrelsen er ligeledes revideret, bl.a. om hvad man skal spørge om tilladelse til, div. regler, god ånd, brug
af nøglekort, kultur i sauna, uskrevne og skrevne regler.

Gilleleje Vintersvømmere, Claus Svendsen
Intet at berette
HP, Vedbæk, Bo Nielsen Nyt klubhus stilles til rådighed af kommunen næste sæson. Gode gamle Valhal
nedlægges, er ikke bevaringsværdig, man får til gengæld over smuk gammel villa til rådighed. Der forestår
medlemmerne et stort renoveringsarbejde, bl.a. terrasse og sauna skal etableres. Der bygges ny badebro, som
når ud på passende dybt vand. Når alt dette er færdigt, så er alle medlemsklubber velkomne.
Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen, Steen Larsen
Man har et nyt broprojekt i støbeskeen, idet vandkulturbåden er for lille og meget slidt. De repræsenterede
politiske partier er taget i ed på et offentligt møde. Kommunen har været imødekommende i.f.m. drøftelser,
og fortsat skal placering og finansiering på plads.
Bifrost, Brøndby, Grete Bille
Man taler med kommunen om hus og sauna, hvis man er heldig, så er det klar i 2016.
Hvidovre Vinterbadere, Peter Smith
Der er nye samarbejder med sejlklubben, er snart 80 medlemmer. Man er i dialog med borgmester og
kommunaldirektør, og ser på en flydende løsning med sauna, da man ikke må ændre på molerne.
Man bader i havnen. Har haft stor glæde af besøg i andre klubber, hvor man har fået erfaringer, som har
været dannende for klubbens ånd og kultur. Man kan viderebringe dette til andre vinterbadere.
Det blev nævnt, at Svendborg og Endelave har flydende faciliteter.
Sønderborg Vikingeklub, Kristian Knutzen
Siden 2008 har der været stor travlhed, ny badeanstalt til 8 mio. kr. er bygget. Der er stillet store krav til
materialer, således at vedligeholdelse udgør et minimum. Bl.a. færrest mulig søm og skruer, og brædder skal
ikke give splinter i tæerne. Man har brugt recyclede brædder (link side 5), solceller. 2 kønsopdelte saunaer til
hver 20 personer.
Der har været stort arbejde med medlemssystem fra DGI. Nu anvender man Memberlink, som man har været
med til at udvikle, bl.a. kan sms sendes i.f.m. opkrævning, FB-gruppe kan oprettes, betaling med
Dankort/Dips. Automatisk opkrævning, som hæver kontingent, hvis medlemmer ikke siger fra.
Kasserer skal i teorien kun afstemme 1 gang pr. år. Årligt kontingent til Memberlink ca kr. 6000. (se
hjemmesiden).
Bog om den nye badeanstalt ligger på klubbens hjemmeside som e-bog.
Badekompagniet, København, Karsten Blauert
Man er underlagt Københavns Kommunes mange restriktioner, men herunder er der også gode ting, bl.a. får
man hver dag besked om vandkvaliteten lokalt.
Fællesskabet er vigtigt, snakken går i sauna. På generalforsamlingen er der altid en aktuel person inviteret
som gæst. Udfordringen er børn, Team Bade forlanger, at livredder skal være til stede, når der er børn på
badeanstalten. En anden udfordring er ’ingen gæster’, regler overholdes ikke. Lange ophold i sauna er ikke
tilladt, dette overholdes heller ikke, Mange springer over, hvor gærdet er lavt.
Venedig, Holbæk, Puk Kejser
Er gået fra lille klub til nu 400 medlemmer, heriblandt mange unge. Vil gerne se Jomsborgs regelsæt.
(Link på side 5)

Roskilde Vinterbadere, Peter Lendal
Ny sauna – lod bog med fotos heraf gå rundt ved bordene.
Statistisk er gennemsnitsalder interessant, 57 år, denne er faldende og stadig er 2/3 kvinder, sådan fortsætter
det.
Den nye sauna blev indviet i februar. Man har fået inspiration til sauna fra mange steder i landet, bl.a.
panoramaruder giver god udsigt fra hylderne.
Der er stor velvillighed fra Roskilde Kommunes side. Ligeledes da strømforsyning skulle ændres, dette
kostede kr. 100.000 tilslutningsafgift. Årelange problemer med Museet om tidsbegrænset beliggenhed i
museumshavnen er løsnet op.
Foreningen var tænkt ind i lokalplan, hvilket nu har givet vinterbaderne en sommerplacering.
Børn – der er ikke stor søgning, kun med forældre i begrænset omfang. Det er ærgerligt ikke at kunne vise
større gæstfrihed, men andre klubbers medlemmer er velkomne.
Foreningen ved ikke lige, hvordan man skal forholde sig til prøvebadere, events og gæster. Reglen er ikke at
bade alene, og heller ikke være i sauna alene.
Anders Hjort glædede sig over ’Roskildes medvind’.
Vinterbadeforeningen Morgenrøden, Vejle, Karen Blok
Har 2 bænke og en strand. Arbejder med at få renoveret bro, som heldigvis har fået pæleorm.!!
Vikingelauget Erik Klipping, Nyborg, Torben Nielsen
Klubben er fra 1991 og bor i gammel badeanstalt. Alle er velkomne, så hvis man er på kursus på Nyborg
Strand, så bare kontakt Torben.
Sauna lukket fra 1. maj til 1. oktober. Børn: Ingen medlemmer under 18 år. Børn har kun adgang i
sommerperioden.
En god løsning til trapperne er tykke gummimåtter sat fast med strips, isen sætter sig ikke så fast på det bløde
underlag.
Rengøring: Sauna er lukket for rengøring få timer hver dag, 1 gang pr. år skal medlemmer gøre rent, man
giver kr. 100, hvis man vil betale sig fra det.
Nyborg har lavet en liste – en orlovsordning, der sikrer at medlemmer, der er ude at rejse eller andet i
længere tid, kan komme tilbage til sit medlemskab.
De Dragør Vandhunde, Jens Klausen
Åbnede ny herresauna på kvindernes internationale kampdag !!
Der er kønsopdelt sauna, men også fællestid. Måtte ændre de stejle trapper, som var svære at gå på. Fik
tilbudt aluminiumstrapper, som jo sandsynligvis ikke ville kunne holde til is-forekomster. Fik i stedet lavet
trapper i rustfrit hos den lokale smed.
Der er åbent hus månedligt. Af 40 nye medlemmer er der flest under 50 år, kun medlemmer over 18 år, ej
familiemedlemsskaber.
Et medlemskab koster kr. 2000, årligt kontingent kr. 300.
Odsherred Vinterbadelaug, Nykøbing S, Søren Klintrup
Har et lille badehus med terrasse i havnen.
Et godt råd fra Søren er: Brug ikke trykimprægneret træ til broer o.a. Pæleormene æder det.
Vikingeklubben Isbjørnen, Aalborg, Niels Tikjøb Olsen
1000 medlemmer, ej venteliste. Medlemmer betaler helt års kontingent, og nye medlemmer skal gennem et
introduktionsforløb.

Friluftsbad skal renoveres for 60 mio. kr., og klubben har 1 mio. kr. selv. Erfaringen er, at fonde kun vil
bidrage, hvis man har store ambitioner. I det nye byggeri bliver der festlokaler og sauna. Byggeriet er
påbegyndt. Der er pga. lukningen genhusningsproblemer. Niels hører gerne, hvis nogen har ideer til
mobilsauna eller andet brugbart.
Nivå Pingvinerne, Bjørn Helstrup
Her slås man stadig med vandskiklubben. Ved borgmesters hjælp blev badebro reddet, og i efteråret fik man
lov at stille skurvogn op. Borgmesteren indbød til møde, havde 2 ideer med: 1. at man kunne komme ind hos
vandskiklubben, - 2. at man kunne benytte ældgammelt klubhus.
Det går desværre så trægt; og det er nok nødvendigt, at mindst 1 politiker kan se, at vinterbaderne er kommet
for at blive.
Kerteminde Vinterbadere, Tony Dall
- har nu hørt om kampene med kommunerne, og føler sig lidt som luksus-badere med de store projekter, der
er i gang.
Det er også her nødvendigt at se på regler, selvom det er kedeligt.
Rengøring foregår ved turnusordning blandt medlemmerne.
Man vil gerne udbrede det med vinterbadning, så derfor inviterede Tony sidste år en gæst fra Jamaica – han
var helt sort – og han tog hjem til Jamaica og lavede en vinterbadeklub. ;o)
Badeklubben Trekanten, Hundested, Hanne Aarup
Intet nyt, får intet nyt, har det godt.

Kommentarer, links m.v.
Sønderborg:
Husk at tegne ansvars- arbejdsgiverforsikring. Når man melder sig ind i DGI, så er man dækket.
Roskilde:
Almindelige metalriste giver ikke problemer med is, brug en blæselampe.
Aalborg.
Tophængte trapper er gode, når der er isskruninger. Det virker.
Jomsborgs vedtægter: http://jomsborg.vinterbadning.dk/vedtaegter
Sønderborg:
E-bog; http://ekatalog.dk/Sonderborg_Vikingeklub/Badelivet ved_Strandpromenaden/
Til belægning ind på badeanstalten har vi brugt Komposit FT Sun Floor købt ved Frøslev Træ: se side 26, 55
og 68, som monterings clips har vi anvendt en anden type som de viste.
http://www.froeslev.dk/Produkter/Komposit/FT-Sunfloor/Teknik-innovation-og-natur.aspx
Adressen på G9 hvor vi har købt recyclingplat, brugt på adgangsbro fra land, se side 42 og til trappetrin, se
side 27 og 44
http://www.g9.dk/landskabsarkitektur/vand-og-vadomrader/strandsti.html
https://www.conventus.dk/ Online forenings administration

www.memberlink.dk/ - Medlemsstyring, kontingentopkrævning

Dagen sluttede med Mette BLThomsens engagerede foredrag om Vintersvømning.
Se mere: mette@liftyourlife.dk

-

Og VID siger stort tak til Tony, Turismens Venner og Kerteminde for husly og dejligt
værtsskab denne dejlige solrige dag.

-

På gensyn i Århus i 12. marts 2016

2015.03.20 hha

