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ÅRET DER GIK 

Ved sidste generalforsamling deltog 100 medlemmer til spisning. 

Bestyrelsen blev pålagt ved sidste generalforsamling at lave retningslinjer for en eller 
flere eftermiddage om ugen, hvor medlemmer kan medbringe deres børn i saunaen. 

Bestyrelsen besluttede, at medlemmers børn og børnebørn må være med i DDV´s facili-
teter i pavillon og saunaer på tirsdage kl. 14 – 17 og lørdage kl. 15 – 17. Børn under 8 år 
må være i begge saunaer. Fra 8 til 17 år må børnene kun være i sauna for eget køn.  

Da vi ikke har hørt noget negativt om det, må vi gå ud fra, at det fungerer. 

Flemming Brülles projekt, med at forlænge badebroen fra pavillonen og 25 meter ud 
hvor der er dybt vand, er sendt til Kommunen Plan og Teknik. Projektet ligger hos Kyst-
direktoratet, som endnu ikke er kommet med et svar. Undertegnede har rykket Kystdi-
rektoratet for et svar. 

Bestyrelsen besluttede at foretage et medlemsstop og sætter kommende medlemmer 
på venteliste. Medlemstilgangen er meget høj, så vi må se om faciliteterne kan bære 
det. 

Den 4. januar steg vandet i Dragør. Det varede et par dage inden vi kunne benytte ba-
deanstalten. Der var vand i alle rummene og da det samtidigt frøs og el-systemet var 
kortsluttet, var det umuligt at benytte søbadet. Heldigvis var det ikke så slemt som først 
antaget. Der blev løbende sendt situationsrapporter ud om tilstanden på søbadet. 

Den 29. januar var der dåb. 10 blev døbt i det kolde vand. Ikke rigtig koldt. De var alle 
klædt festligt ud. Bagefter var der frokost på Badehotellet. 61 deltog til spisning. En rig-
tig hyggelig dag selvom musikken udeblev. Vi blev i stedet underholdt af Uffe Thiel, der 
gjorde det godt. 

Den 11. marts deltog Martin Lönborg i VID´s generalforsamling, som Helgoland afholdt. 
VID er Vinterbadeforeninger i Danmark, en sammenslutning af vinterbadeforeninger 
hvor man udveksler erfaringer. 



Vi er blevet kontaktet af IT firma Clumo, som laver IT programmer til foreninger. Vi er 
meget interesseret i noget, der kan afhjælpe kontingentindbetalinger og medlemsregi-
streringer, så vi slipper for girokortene. Desværre er vi ikke helt tilfredse med Clumo’s 
produkt, men vi har kontaktet et andet IT firma Holdsport. Det ser ud til, at de opfylder 
vores krav. Det skal lige tjekkes rigtigt af først. 

Den 30. april var der standernedtagning. Som sædvanligt var mange mødt op. Selv mu-
sikken kom. Samme dag hørte vi, at vores formand Jens Klausen var død. 

Jens var en rigtig god formand for vores vinterbadeklub. Det er hans fortjeneste, at vi 
har to saunaer i dag. Jens var en god kammerat og hjælpsom, ja og så var han militær-
mand. Det kunne man godt mærke både til møder og her til generalforsamlingerne. 
Han var formand i 7 perioder. Desværre var han hård ved sig selv, og selvom mange 
prøvede at hjælpe ham, lykkedes det desværre ikke. Han døde alt for tidligt. Ære være 
hans minde. 

Efter Jens Klausens bortgang er Martin Lönborg rykket op som bestyrelsesmedlem. 

DDV har været ude og køre med DSB. Der var en artikel i deres september nummer om 
DDV. Stor skuffelse da de havde fjernet undertegnede og Benny fra billedet. DR1 har 
også været herude og optage Herrens Veje. Der er flere scener fra badeanstalten. 

Den 1. oktober var der standerhejsning. Mange var mødt op. De nye medlemmer kunne 
få deres armbånd udleveret denne dag. Alle fra ventelisten, der fortsat var interessere-
de, blev indmeldt. 

Bestyrelsen har brugt meget tid på klubbens vedtægter, da vi mener de trænger til en 
revision efter nugældende forhold. Vi har selvfølgelig skævet lidt til andre vinterbade-
klubbers vedtægter. Det er derfor vedtægtsændringerne skal til afstemning. 

I det nye år vil der blive arrangeret hjertestarter kursus for DDV medlemmer. Der 
kommer nogle datoer senere, hold øje med nyhedsbrevene. 

Hollænderhallen er booket til vores 50 års jubilæum lørdag den 18. januar 2020. Så sæt 
kryds i kalenderen. 

MEDLEMMER: 

Vi er 759 medlemmer. 506 kvinder, hvoraf 316 er medlem af sauna, og 253 herrer, her-
af 170 medlemmer af sauna. Sidste år var vi 597 medlemmer. Der er stor tilslutning til 
vinterbadning over hele landet. Det er ikke bare herude. 

 

 



RENOVERING AF BADEANSTALTEN. 

Kommunen er i gang med sidste etape af renoveringen af badeanstalten. Vægbeklæd-
ning og tag. 

SAUNA. 

Der har selvfølgelig været lidt problemer med saunaerne. I damernes var teknikboksen 
smeltet helt på grund af for høj varme i saunaen og fordi døren til saunaen stod åben. 
Der er sat en føler op i omklædningsrummene, så hvis der bliver for varmt, slår den ov-
nen fra. I herresaunaen er vægge og loft slebet ned, og der er sat hærdet glas op som 
forsøg på at slippe for sorte vægge. Der mangler et stk. glas at blive sat op. Det samme 
vil ske i damernes sauna. 

Da der er så mange, der bruger saunaerne kræver det også mere rengøring. Bestyrelsen 
har besluttet, at rengøringen bliver hver 5. dag i stedet for hver 7. dag. 

Men man må også selv være behjælpelig med at rydde op. 

TILTAG 

Kassereren har fået installeret bredbåndsforbindelse så hun hjemme fra kan oprette 
medlemmer og kode armbåndene, samt se hvem der benytter saunaerne. Da vi godt 
kunne tænke os og få et overblik over hvor mange der bruger saunaerne opfordre vi 
medlemmerne til at bruge deres brik hver gang de benytter faciliteterne. 

Der er meget glat på badeanstalten, når det lige har regnet. Vi har lagt måtter ud i fæl-
lesbassinet og hos herrerne. Der er bestilt 60 meter måtter, som skal lægges inde hos 
damerne. 

Vi kæmper for at få udvidet omklædningsrummet ved damesaunaen. Der er virkelig 
mange, der benytter saunaen. 

DRØMME: 

At toiletterne er åbne i vinterhalvåret. Det kræver en større investering, da vandrørene 
skal frostsikre. 

At parkeringspladsen bliver asfalteret. Det er et mudderbad om foråret og efteråret.  



 

TAK: 

Til bestyrelsen 

Til Webmaster Lars Majlund 

Til dirigent Arne Elvers 

Lone Hansen Rengøring 

Regner Walløe vores maskinmester 

Til Bademestrene 

Og selvfølgelig vores musiker. 

Ja og tak til alle der giver et nap med her der 

 


