
 

 

Formandens beretning 2018. 

 

Året der gik. 

Ved sidste generalforsamling deltog 101 medlemmer til spisning. I dag har 

107 meldt sig til. 

Om punktet på sidste generalforsamlingen, om brug af duft olier i 

saunaerne, så er der sat et regelsæt op. 

Bestyrelsen bestå af: 

Børge Schaltz  formand 

Kirsten Johansen  kasserer 

Janni Wartacz  sekretær 

Martin Lönborg  medlem 

Lasse Rune Birk  suppleant   

 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden sidste generalforsamling. 

Der har være 50 udmeldelser og vi har i øjeblikket 809 medlemmer: 529 

damer og 280 herrer. Heraf er følgende tilmeldt saunaerne, 362 damer og 

216 herrer. Der er ca. 100 personer på ventelisten. 

Sidst år var vi 759 medlemmer, 316 damer og 170 herrer. Heraf tilmeldt 

saunaerne 190 damer og 83 herrer. Så der er gang i saunaerne. 

Den 14. november var der hærværk på badeanstalten, det gik ud over 

damernes sauna og omklædningsrum. Det blev anmeldt til politiet.   



Iflg. kommunen dækkede deres forsikring ikke hærværk. Vi er ved at finde 

ud af, om vi skal have en ekstra forsikring, der gælder badeklubbens 

faciliteter. 

Så blev vores it system implementeret, Hold Sport. 

Det er et godt system men, det har kostet vores kasserer en masse arbejde. 

Alt det gamle skulle ind i systemet. Et kæmpe arbejde. Systemet kan en 

masse ting, som vi lige skal lære. 

Vi ved godt, at der er problemer med at komme ind og melde sig til 

spisning til generalforsamlingen og kontingent indbetaling. Vores 

Webmaster, Lars Majlund, har virkelig været behjælpelig med at hjælpe 

medlemmerne. Vi har tanker om at lave noget undervisning eller lave en 

lille film om hvordan man gør. Martin kommer ind på det senere. 

Så blev undertegnede opfordret til at stille op til Hollænderhallens 

brugerråd. Der var valg den 17. januar 2018. Brugerrådet består af 

repræsentanter fra de forskellige sportsklubber der benytter 

Hollænderhallen og en politiker fra kommunalbestyrelsen. Jeg stillede op, 

men blev desværre ikke valgt ind. Efterfølgende fik dem der ikke kom ind, 

mulighed for at komme til møderne som suppleanter.  

Her fik jeg så lejlighed til at deltage. Jeg mener, at hvis vi skal have en 

smule indflydelse på, hvad der sker på badeanstalten, så skal vi deltage.  

Desværre viste det sig, at Hollænderhallens brugerråd kun gælder for 

Hollænderhallen og Kongelundshallen, men der er enighed i brugerrådet 

om, at vedtægterne skal laves om, så søbadet også kommer ind under 

brugerrådet. 

Det er så det, vi venter på. Det skal besluttes politisk. 

Jeg fik dog et punkt behandlet på mødet. Om en handicaptrappe inde hos 

damerne og herrerne. Det vil blive behandlet i handicaprådet og sendt til 

kommunen. Vi afventer.  



Der har været afholdt hjertestarterkursus på Dragørfortet den 25. januar. 

Varighed ca. 2 timer med 16 deltagere. Det var en succes og gentages 

næste år.   

Den 28. januar var der dåb. 3 hvalpe blev døbt, lige i underkanten, men til 

gengæld var der 72 til frokost på Fortet bagefter.   

Rengøring 

Lone ønskede ikke længer at gøre rent i rummene. Desværre. Vi har 

herefter lavet en kontrakt med Dansk Service Industri ApS. Som kommer 

8 gange om måneden i vinterhalvåret. 

Den 29. april var der standernedtagning. Mange var mødt op til musik og 

sang. 

Den 1. juni modtog vi brev fra Flemming Brylle og Knud Matz, der 

opgiver projektet¨ brodæk til dybt vand¨ Projektet har været behandlet i 2 

år og ligger stadigvæk i embedsværket. Projektets fremtid overlades til 

bestyrelsen i vinterbadeforeningen. Desværre ser bestyrelsen sig ikke i 

stand til selv at løfte opgaven, som er et godt projekt. Vi vil via hjemme-

siden høre, om der er nogle der er interesseret i at fortsætte projektet. 

Den 14.september var der kulturaften. Bademestrene havde lavet et kæmpe 

arrangement på badeanstalten. Saunaerne var den aften åbnet for 

offentligheden. 

 Den 7. oktober var der standerhejsning. Mange var mødt op. De nye, ca. 

75 personer, fik deres brik.  

Så er vi så småt gået i gang med at arrangerer vores jubilæum. Det er 

lørdag den 18. januar 2020. Vi har booket Hollænderhallen og Svend Ole, 

der skal sørge for maden. Det bliver et stort arrangement. Vi kan være 

1.000 mennesker i Hollænderhallen. 

Det tror jeg nu ikke vi bliver, men vi er 800 medlemmer og så påhæng. 

Det kan blive en del. Vi satser på god underholdning og dans. Vi har bedt 

generalforsamlingen om at godkende et beløb på 200.000 kr. til festen.  



 

Tiltag 

Der er blevet malet i pavillonen, sat ny beklædning op ud til Øresund, ny 

skærm op hos damerne. De gamle omklædningsrum er renoveret. Malet, 

nye vinduer og nye gulve. 

Vi har stadigvæk problemer med el-systemet til de gamle omklædnings-

rum. Når det har regnet, knalder hfi relæet. Der har være elektriker på flere 

gange. De kan ikke finde fejlen. Vi håber snart, at fejlen findes. 

Vi har søgt om at få udvidet damernes omklædningsrum, der ligger ved 

siden af saunaen. Der er rimeligt mange, der benytter saunaen. Vi betaler 

udgifterne til udvidelsen og tilbyder kommunen at offentligheden må 

bruge det udvidede om sommeren.  

Efterfølgende har vi på et møde med kommunen fremlagt vores tilbud og 

afventer, da dette også skal besluttes politisk. 

Vi vil søge Trygfonden for midler til at vores hjertestarter kan sidde 

tilgængeligt i døgnets 24 timer på badeanstalten. 

Drømme:  

 Vi håber stadigvæk, vi kan få toiletterne åbnet i vinterhalvåret og at 

parkeringspladsen bliver asfalteret. Det bliver taget op i Brugerrådet.  

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen og Webmasteren for det kæmpe 

arbejde de har gjort. Tak til 

Dirigent Arne Elvers 

Regner Walløe,   

bademestrene,  

Vores musiker  

Benny, Karsten, Keld og Manfred 

og til alle dem der giver et nap med. 

 

 Formand Børge Schaltz 


