Formandens beretning /
sæson 2016 – 17

Foreningen har nu eksisteret i 7 år – og vi er på vej ind i den 8. sæson. Når jeg ser tilbage fra den
spæde start, syntes jeg virkelig, vi kan være stolte over, at vi har kunnet folde så mange og så
forskelligartede aktiviteter ud, som vi reelt set har gjort!
År for år, er vi vokset i antallet af medlemmer og flere og flere aktiviteter og traditioner er kommet
til.
Og nu skal I høre, hvad vores relativt lille netværk har præsteret i år (det er helt vildt… og det kan
næsten tage pusten fra mig… når jeg tænker på, hvad vi tilsammen har været involveret i!)
Ø Den traditionelle måneskinsbadning i Stubbekøbing.
Ø Et karnevalslignende arrangement i Gedser sammen med andre danske klubber og vores
tyske venskabsvinterbaderklubber, hvor det gode gys er blevet krydret med fest, farver,
kreative dragter, musik og smørrebrød.
Ø Solhvervsbadning – kombineret med den underholdning, der blev leveret på Danmarks
sydligste spids.
Ø Nytårskur i Gåbense med sauna, gus, gys, bobler og kransekage.
Ø Skagen Vinterbaderfestival – ”flagskibet” indenfor vinterbaderkredse, hvor det lykkedes
nogle af vores medlemmer at få en billet…de var revet væk …næsten indenfor et døgn.
Ø Vintervergnügen i Warnemünde, hvor hundreder af udklædte vinterbadere hopper i bølgen
blå og Warnemünde står på den anden ende med tilbud, underholdning og aktiviteter.
Ø Sjællands vinterbaderfestival i Korsør, som flere af vores medlemmer deltog i.
Ø Neuruppin….luksus wellness i en sø ikke langt fra Berlin.
Ø Rostocker Seehundes festlige sæsonafslutning, som et par af vores medlemmer deltog i.
Ø Flere medlemmer har i denne sæson også fundet sammen om, at deltage i
Mindbodybalance, hvor vinterbadning og sauna har været afslutningen på lækre
yogaseancer.
Ø Kvindfolkemødet, hvor især vores Marielyst badere lyste op i deres fine tværstribede
badedragter.
Ø Vild med vand – både i Stubbekøbing og Nykøbing. I Nykøbing bidrog Rostocker Seehunde til
både at festliggøre og synliggøre glæden ved vinterbadningen og det fællesskab, som
vinterbadning tilbyder.
Ø Gedser Fyrstival - akkompagneret af borgmesteren og efterfulgt af teater og fællesspisning
på Toldcafeen.
Ø Og naturligvis vores månedlige vinterbaderarrangementer, der som altid er kombineret med
hyggeligt samvær og lidt godt til ganen – vådt såvel som tørt! I år også krydret med suppe og
et par sauna arrangementer! (Gåbense, Sortsø og Sakskøbing)
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Alt det fortæller mig, at vi har et sundt og frodigt netværk, der bygger på et grundlag, der forsat kan
være understøttende og til glæde for alle os, der gerne vil have fællesskab og gode oplevelser
sammen med vores hang til at vinterbade og styrke vores daglige endorfin produktion eller det
ugentlige kick…hvad ”man” nu er til!
Der er noget for enhver smag!!
Det viser også, at netværket fortsat vokser og forgrener sig udi nye, kreative, livgivende,
underholdende, rekreerende og udfordrende former – præcis som et godt netværk skal!
Det er bogstaveligt ringene i vandet, der via medlemmerne, har bredt sig til andre landsdele, til
andre verdensdele, når vi hver for sig eller sammen i større eller mindre grupper deltager i
mangfoldige sammenhænge, hvor vi samtidig repræsenterer vinterbadernetværket i Guldborgsund.
Så tak til alle jer…for det er jeres fortjeneste, at vi er kommet så langt og så godt omkring!
………………..
Jeg kan derfor med rette konkludere, at året har været karakteriseret af, at vi i en voksende
udstrækning bygger vores aktiviteter op omkring forskellige samarbejdsrelationer. Og det tror jeg
også, er vejen frem.
Jeg tror fortsat på, at styrken – og ikke mindst indflydelsen - ligger i talstærke sammenslutninger,
som vi enten selv har eller får i fællesskaber med andre via gode samarbejdsrelationer. Antallet af
medlemmer i HELE Guldborgsund = det antal, der er parat til at stå bag ethvert vinterbaderinitiativ i
alle kommunens ”afkroge”.
Det spiller ingen rolle, hvis der er et stort fællesskab bag initiativet. Pointen er, at fremme alle
vinterbaderes fælles interesser, hvor der er et behov.
Og det er dette samarbejde, der nu er modnet og har givet liv og forudsætninger til at udvide med
flere og bedre faciliteter for vinterbadere:
I Nykøbing – farvandet Guldborgsund – har vi indledt et samarbejde med Triatlonklubben,
Svømmecenter Syd og Guldborgsund ungdomsklubber med hjælp fra Frederik Cordes og
”Brugerrådet på og omkring farvandet Guldborgsund”. Samarbejdet bygger på den ansøgning, som
Erik og jeg indsendte. Ansøgningen er en ponton med sauna – identisk med den i Stege og beregnet
i (– nu) 2016 priser. Interessen er stor. Første etape – badebroer – forventes at komme meget snart
– med ”resten” leder vi efter den politiske vilje (og penge!), så hermed en opfordring til alle jer, om
at være ud med ”snøren” hos de lokalpolitikere, som I kender og håbe på nogle støttende
tilkendegivelser, der rækker længere end til den valgflæsk, den kommende tid byder på!
Også i Stubbekøbing vises der interesse for et eventuelt samarbejde med os – hvor vi har haft nogle
indledende samtaler om muligheder og forudsætninger. Det ses bl.a. på vores dagsorden, hvor vi
ønsker at få en feedback fra jer – medlemmerne – om der er vilje, behov og interesse for at indgå i
et samarbejde, der kan berige os med muligheden for en tur i en sauna i kombination med det
kolde gys – med en smuk udsigt over havnen i Stubbekøbing og Guldborgsund!
Jeg vil slutte denne – min sidste beretning – i denne omgang – med at sige, at alt dette KUN har
været muligt, fordi vinterbadernetværket igennem årene ALTID har haft en fantastisk effektiv og
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meget hjælpsom bestyrelse. Al planlægning og alle arrangementer og initiativer har været bakket
op af og igennem effektive og meget hyggelige møder, hvor bestyrelsesmedlemmerne på skift har
været værter, når vi har siddet rundt om bordet med vores dagsordener.
Så en kæmpe tak til jer!
Jeg trækker mig ikke, fordi jeg er blevet træt af vinterbadernetværket. Jeg har været meget glad for
mine år som formand og jeg vil helt sikkert savne at være med…så I kan alle være forvisset om, at
jeg fortsætter som aktivt medlem i diverse ”ad hoc” sammenhænge – eksempelvis med det
arbejde, der eventuelt kunne blive en følge af et samarbejde med sejlklubben i Stubbekøbing og
med den ansøgning vi har i Brugerrådet!

Med venlig hilsen
Ann Dasseville
Tirsdag den 10. oktober 2017
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