Formandens beretning sæson 2017-2018
Kære medlemmer
Et år er gået siden jeg overtog formandsposten! Mange ting har forandret mit liv i
årets løb og nu befinder jeg mig i Helsingør.
Vinterbadernetværk Guldborgsund er vi på vej ind i den 9. sæson og medlemstallet er
stabilt: Så husk at betale din kontingent for sæson 2018-2019 nu.
Brug hjemmesiden og Facebook.
Jeg er som formand glad og stolt over at vi har så mange aktiviteter. bl.a. Vild med
Vand dag som nu er en fast tradition i Stubbekøbing; Gå på vores hjemmeside
http://vinterbadernetvaerket-i-guldborgsund.dk og se de dejlige billeder. Jeg kan kun
opfordre jer til at gå på hjemmesiden for at holde jer orienteret om arrangementer,
billeder, artikler m.m. På Facebook kan du også se vores søndagsarrangementer.
Vi har brug for IT- hjælp
Har du eller kender du en person, som har tid og lyst til at være webansvarlig, så
henvend dig til bestyrelsen.
Aktiviteter i denne sæson
- Vi starter altid sæsonen med vores traditionelle måneskinsbadning i
Stubbekøbing i september: vandet er stadig varmt. Vi får det første kolde gys,
fælleskab, stærke og søde sager ad libitum. Her er alle er velkomne.
- Gedser arrangement i november med rundvisning, mad og musik sammen
med andre danske klubber og vores venner die Seehunde fra Warnemünde.
Altid god stemning på tværs af sproget.
- Vintersolhverv i december på Danmarks sydligste spids og fælles badning ved
lystbådehavn i Gedser med efterfølgende Fælles spisning på kroen med vores
venner die Seehunde.
- Nytårskur den 1.lørdag i januar i Gåbense havn med sauna, gys og guf, bobler
og kransekage hvor vi låner bådelauget klubhus.
- Skagen Vinterbaderfestival sidste i januar– Danmarks nok mest efteragtede
festival. Så det er bare om at være klar kl.24. for at sikre sig billetterne. 4-5
deltog herfra. En god tradition med resten af Danmarks glade vinterbadere.

- 3 dags Wintervergnügen i Warnemünde i februar med vores Seehunde og 3 af
os: fastelavn. Se de festlige billeder påhjemmesiden.
- VM i issvømning i Tallinn i marts med 6 deltagere. Danmark var repræsenteret
med ca. 100 deltagere. Næste VM afholdes i Slovenien i 2020, ved bjergsøen
Lake Bled.
- En dag i Neuruppin i april ved en sø nord for Berlin sammen med nogle
Seehunde.
- Mindbodybalance i Karrebæksminde med det kolde gys, yoga og god
forplejning.
- Vild med vand ved Stubbekøbing havn i juni måned med ”is i tønden” og
nysgerrige sjæle; -)
- Gedser Fyrstival i august med deltagelse af voresvenner die Seehunde. Vores
varmeste kolde gys.
- Vi har vinterbaderarrangementer den sidste søndag i hver måned kl 10. Altid
en lille flok på 10 eller mere til hyggeligt samvær og vådt og tørt til ganen
(Sortsø, Marielyst m. besøg på højskolen, Ulslev Strand). Stor stor tak til
deltagere og jer der arrangerer.
- Fremtid
- Vi har 2 ansøgninger i Kommunenvedrørende en badebro på havnen i
Stubbekøbing og en badebro- ponton - sauna- og omklædningfaciliteter i
Nykøbing, ved Nordre bådelaug (inspireret af Stege badehus). Uden ildsjæl,
ingen handling og resultat. Så har du/I lyst og ideer til gavn for disse 2
projekter, opfordres du til at kontakte bestyrelsen.
Tak
Alle jer der deltager i løbet af sæsonen er med til at levendegøre vores forening, er
med til skabe et sundt og givende netværk, med masse af adrenalin, serotonin og
endorfiner i vores hjerne og i vores krop. Dette kik/ dette kolde gys giver os så meget
glæde og en supergod kropsbevidsthed. Så hurra for fællesskabet i
Vinterbadernetværket.
Jeg er glad som formand når jeg ser billeder/ læser små beretninger fra jeres
badeoplevelser rundt i Dk.Dette er med til at gøre vores hjemmeside levende og
inspirerende.
Økonomi og tilskud til rejser

Økonomien i vores forening hviler i sig selv. Så husk at 100kr. for et medlemskab er et
lille beløb men har stor betydning for vores synlighed i fritidslivet i GBSkommunen.
F.eks. søgte vi , i året, rejelegater både til Warnemünde Wintervergnügen og til VM i
Tallinn da Kommunen er venskabsby med Rostock og Harju Amt i Estland. Jeg har
været tovholderen for ansøgningerne og samarbejdet har været positivt og nemt.
Det gode ved det er at det kan søges hvert år til et arrangement i hver af de 3
venskabsbyer!
Se venligst links hvis du vil vide mere:
http://www.guldborgsund.dk/da/Om_kommunen/Internationalt_samarbejde/Vensk
absbyer/Harju_Amt.aspx
Jeg vil nu slutte min sidste beretning som formand i Vinterbadenetværket
Guldborgsund med at takke mine bestyrelsesmedlemmer for de gode møder vi har
holdt på skift hos hinanden med dejlig forplejning. I er guldværd og engageret på
hver jeres måder. Jeg har nydt den varme modtagelse. Så igen en kæmpe tak til jer!
Jeg vil fortsat være medlem af netværket hos jerog vil bruge mine kræfter fremover i
Helsingør Badelaug; -) Så jeg håber vi ses til et søndagsarrangement en gang.
Jeg vil stadig deltage til VM i Slovenien i 2020 med jer.
Pas godt på hinanden i vandet og pas godt på dette sunde fælleskab; -)
Med venlig hilsen
Anne Géhant

