
 1 

Formandens beretning / 
sæson 2015 – 16 
 
 
Vi er på vej ind i vores 7. sæson.  
Jeg kan næsten ikke begribe, at det er så lang tid siden, at jeg var på en 
'sent på sommeren' badetur med Anne Vibeke, hvor vi besluttede, at vi ville 
vinterbade... som var den første indledning til vores forening. 
 
Temaet i sidste sæson var, at vi ville sætte vores Nykøbing F medlemmer på dagordenen.  
For mens de fleste af os i ’udkanten’ befinder os i nærheden af gode badesteder, kniber det lidt 
mere for Nykøbing baderne at finde et lokalt og attraktivt badested. Det ville vi gerne gøre noget 
ved. 
 
(Det er dog glædeligt - selvom der endnu ikke er blevet ændret på forholdene - at så mange har 
fundet sammen om at bade fra Nordre Bådelaug i vinterhalvåret. Måske vil det med tiden komme 
til at hedde Nordre Badelaug!!) 
 
Vi lavede derfor en ansøgning om at få en vinterbaderponton - identisk med den de har i Stege. På 
den, er der omklædningsrum og sauna. Opvarmning via solceller. Og så er den mobil og kan 
flyttes og/eller lægges dér, hvor det er mest hensigtsmæssigt, eller hvor vandet er af den bedste 
kvalitet.  
 
Vi fik meget hjælp fra Steffen Steffensen, der i sin tid donerede vinterbaderpontonen til 
vinterbaderne i Stege. Alle tegningerne til fri afbenyttelse, så vi relativt hurtigt kunne indhente 2016 
priser for en 'genopførelse'. Ansøgningen blev sendt til Brugerrådet – På og omkring Guldborgsund 
og blev vel modtaget. Dog ikke med kroner og ører som feedback, da vi ansøgte om et beløb på 
over 1 million kroner, men med et tilbud om, at de gerne ville være os behjælpelige med at 
genfremsende ansøgningen, hvis vi var flere foreninger, der gik sammen. Så store penge har de 
ikke. Det er blevet foreslået, at vi eksempelvis forsøger at søge Nordea Fonden. 
 
I år arbejder vi derfor videre med ansøgningen og på nuværende tidspunkt, er det således, at der 
er nedsat en arbejdsgruppe, hvor Svømmecenter Syd, Triatlonklubben i Nykøbing F og 
Vinterbadernetværket i Guldborgsund er gået sammen om en ansøgning.  
 
Og det har flere fordele: 
Dels et meget større medlemsgrundlag - større end vi selv kan mobilisere! Dels en samlet gruppe, 
hvor vores behov fordeler sig forskelligt i løbet af året. Eksempelvis afslutter triatlonklubben deres 
aktiviteter omkring den tid, hvor vi begynder vores. Det er jo perfekt! 
 
En anden fordel er, at der bliver flere og flere slags vandaktiviteter, der overlapper hinanden. 
Triatlonsvømning, vinterbadersvømning, Open Water svømningen, dykning m.m. Og ingen af os 
hverken kan eller vil det hele; men vi konkurrerer alle om de samme folk. Nemlig alle de aktive 
mennesker, der gerne vil noget i vand, i naturen, i den friske luft!  
 
Min pointe er, at ligesom erhvervslivet har haft fokus på at gøre konkurrenter til konkolleger, bør vi 
gøre det samme. 
 
Jeg tror, at den nye trend er – i hvert fald i forhold til at samle større og bæredygtige fællesskaber - 
at vi styrker vores egne muligheder i samarbejdet med andre foreninger, når vi mødes på kryds og 
tværs. Og det er jo præcis det, vi kan, hvis vi har en fælles ponton med sauna og 
omklædningsforhold. Der vil helt naturligt opstå udveksling, når man sidder og sveder i fællesskab i 
saunaen! 
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Endelig er de sidste års aktiviteter i vand blevet meget mere både 'nationaliseret' og 
internationaliseret. Vi dyrker ikke længere 'kun' vores interesser lokalt. Vi tager til festivaler i det 
ganske land, hvor vi møder og udveksler med andre, der har de samme eller lignende interesser. 
Og vi nøjes ikke med det. Vi spejder også efter muligheder for at kombinerer vores interesser med 
oplevelser i udlandet.  
 
Så lad os håbe på, at den nye sæson kan bringe os et godt skridt videre i forhold til at facilitere ”det 
kolde gys” til fælles bedste for så mange som muligt. 
 
Og det får mig endnu engang til at sige: Vi forsøger fortsat at holde kontingentet nede, fordi vi går 
efter at øge medlemstallet i højere grad end at samle penge på kistebunden.  
Medlemstal er det mest afgørende for os i forhold til at få indflydelse og øge vores muligheder for 
blandt andet at udbygge og forbedre faciliteterne for vinterbadere.  
 
Der er efterhånden rigtig mange, der bader om vinteren - og det er jeg så glad for. Og naturligvis 
kan man sagtens gøre det uden at være medlem; men forudsætningerne for, at flere skal få nogle 
eller bedre faciliteter ligger i den samlede solidariske indsats: Det størst mulige fællesskab!  
I et politisk henseende vil kommunens lyst til at støtte os økonomisk bero på antallet af 
medlemmer – i vores egen eller sammen med de foreninger, der forstår at slå sig sammen.  
 
I vores sidste sæson havde vi en særdeles spændende og vellykket tur til Sibirien. Anledningen 
var verdensmesterskaberne i vintersvømning, der afholdes hver andet år. Næste 
verdensmesterskab bliver afholdt i Tallin, Estland i 2018.  
Vi var 6 personer fra vores lille klub og havde mange gode og særprægede oplevelser - både hver 
for sig og sammen. De fleste af jer, har sikkert læst beretningen i vores vinterbader nyhedsmails. 
Så lad os håbe på, at der i 2018 er en endnu større gruppe, der har lyst til at være med til en 
forrygende god oplevelse! 
 
I forlængelse af, at flere og flere af vores medlemmer deltager i festivaler og rejser ud i verden, 
hvor vi blandt andet stiller op i konkurrencer, besluttede vi os for, at vi burde have et logo. Vi 
udskrev derfor en logokonkurrence, så vi som forening kan gøre os mere synlige på vores færden 
udi verden. Da jeg syntes, at der var for få, der bød ind med forslag, kastede jeg mig ind i 'kampen' 
og vandt konkurrencen. Det er jeg naturligvis glad og stolt over....selvom jeg gerne havde set en 
anden ”rende med præmien”. Det er lidt svært, ”at give sig selv præmier”, så det er blevet til 
printerpatroner. 
 
Logoet er blevet benyttet på krus, T-shirts, badges og stickers - og det står enhver frit, at benytte 
vores logo, som I kan finde på vores hjemmeside i forskellige formater. Det er Hannah Karina, der 
har hjulpet mig med at rentegne og lave formater til forskellige formål....og hun har stadig til gode, 
at vi skal ud og have et glas vin sammen – som tak for hendes uvurderlige indsats. 
  
Hvis I har bestemte ønsker, så kan jeg fortsat samle og effektuere bestillinger med logo. Jo flere, 
der ønsker det samme, jo billigere bliver det. 
 
Med den forgangne sæson i bakspejlet tegner der sig et rids af nogle traditioner, som 
foreningen har skabt: 
 
Vi indleder sæsonen med måneskinsbadning – den er absolut til at regne med! 
 
Vintersolhverv er også en begivenhed, der gentager sig. Den er jeg selv meget optaget af – for på 
den tid af året, er der ikke noget jeg hellere vil fejre, end lyset, der er på vej tilbage! 
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Sidste år havde vi en sammenkomst på molen ved Sortsø Strand, der lignede en nytårskur – og 
flere gav da også udtryk for, at det var ”noget”, de ønskede at gentage – og så vil tiden vise, om 
der også udvikler sig en nytårskur i vores festlige lag! 
 
Båndende mellem Rostock og Guldborgsund er blevet styrket yderligere. Selvom det ikke blev til et 
stort kyndelmisse arrangement med Rostocker Seehunde, har vi bevaret kontakten. Vi møder dem 
ude i verden og vi var et par stykker, der deltog i deres sæsonafslutning.  
 
Formanden, Dietmar, har vi aktiv kontakt med. Han er ”kommet forbi” et par gange – så han har 
såmænd både badet med Stubbekøbing baderne en tidlig morgen og deltaget i en mørk og 
regnfuld vintersolhverv – begge gange med cykel og anhænger! Og de glæder sig altid til at være 
sammen med os. På den sidste tur fik vi mange forespørgsler om, hvornår vi igen skulle lave noget 
”i Gedser”. Det er én forklaringerne på, at vi har vores store arrangementer i Gedser. Til den 
kommende event forventer vi besøg af 40 Rostocker Seehunde. Herligt. Også at borgmesteren vil 
troppe op og hilse på vores gæster på ”den anden side”!! 
 
Vi har holdt fast i fælles vinterbaderarrangementer på den sidste søndag i hver måned fra kl. 10. 
Og vi mødes fortsat rundt omkring i Guldborgsund kommune på hinandens badesteder. Det er lige 
hyggeligt hver gang.  
En afstikker til Stege, er det også blevet til – for at alle, der havde lyst, kunne lade sig inspirere i 
forhold til den ansøgning, vi selv var ved at sammenfatte til en sauna i Guldborgsund. 
 
Vi deltog i ”Vild med Vand i Stubbekøbing havn – og vil gøre det igen næste år, for at promovere 
vores forening. Desværre var vi faldet ud af kortet, så folk havde svært ved at finde os; men det 
håber vi, at vi kan råde bod på til næste år. 
 
En gruppe på 6 fra Vinterbadernetværket deltog i Jels Vinterbaderfestival og der var også 
medlemmer fra foreningen, der vendte tilbage til den efterhånden traditionelle Skagen 
Vinterbaderfestival tur. 
 
I februar 2016 havde vi besøg af en studerende, Simon William Jørgensen, der ville undersøge 
"noget om friluftsliv”. Hans artikel kan I læse fra forsiden på vores hjemmeside.  
 
Endelig har vi haft – endnu en tradition, der er ved at udvikle sig - et sommerarrangement på 
Alstrup Strand, hvor vi grillede og ud over det gode selskab oplevede sol, regn og regnbuer – altid 
på tidspunkter, hvor det passede ind i programmet, så vi kunne bevare den fulde nydelse! 
 
Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder. Og de er altid både hyggelige og meget konstruktive.  
 
Sidst men ikke mindst…jeg har sendt et hav af nyhedsbreve og reminders ud til medlemmerne. 
Har ikke det fulde overblik, men minimum 27 er det blevet til! 
 
Og skulle der sidde nye medlemmer i blandt os: Når kontingenterne er indbetalt, så vi ved, hvem 
der er medlemmer, laver jeg en medlemsoversigt, som jeg sender ud, så alle kan komme i kontakt 
med hinanden, hvis de vil lave aftale om badeture, festival følgeskab – eller hvad der nu måtte 
være behov for! 
 
Med venlig hilsen 
Ann Dasseville 
 
Tirsdag den 11. Oktober 2016 
 
 


