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Foreningens stiftelse.
Vinterbadeklubben Nødebo Vikingerne blev stiftet den 14. oktober 2010. Der var 22
deltagere på den stiftende generalforsamling, som startede med fælles søbad og
spisning. Generalforsamlingen godkendte med mindre rettelser det udarbejdede
oplæg til foreningens vedtægter og valgte fem bestyrelsesmedlemmer, to
bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Kontingentet for den
første sæson blev fastsat til 200 kr. Samtidigt blev der besluttet foreløbige badetidspunkter (onsdag, lørdag og søndag), som efterfølgende blev godkendt af sejl- og
kajakklubberne.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. På det første konstituerede
bestyrelsen sig som følger: formand Jørn Aagaard, kasserer Maria Buhl, sekretær
Stephen Wessels, medlemmer Ulla Bønsøe og Ingelis Arnsbjerg. Det besluttedes, at
suppleanterne Helle Barker og Niels Kildegaard skulle inviteres med til alle
bestyrelsesmøder.
Kommunal godkendelse af foreningen.
Forud for den stiftende generalforsamling var det udarbejdede oplæg til vedtægter
blevet clearet med Hillerød Kommune, Kultur og Udvikling. Kommunen havde
samtidigt meddelt, at Nødebo Vikingernes brug af klubfaciliteterne i Nødebo
Jollehavn forudsatte, at vi fik en skriftlig aftale herom med Kajakklubben Esrum Sø
og Hillerød Sejlklub. Vi havde på forhånd mundtlige tilsagn fra de to klubbers
formænd.
Efterfølgende blev der udarbejdet nye vedtægter for ”Fællesudvalget for Nødebo
Jollehavn”, i henhold til hvilke Nødebo Vikingerne indgår med samme rettigheder og
forpligtelser i fællesudvalget som kajakklubben og sejlklubben. Fællesudvalget består
af to medlemmer fra hver af de tre klubber og er på klubbernes vegne ansvarlig for og
besluttende i alle forhold vedrørende anlægget, herunder driften. De nye vedtægter
blev tiltrådt af de tre klubbers formænd den 18. januar 2011. I henhold til vedtægterne skal de for at være gyldige tiltrædes på alle klubbernes generalforsamlinger, og det

er baggrunden for dagsordenens pkt. 10: Godkendelse af vedtægter for Nødebo
Jollehavn.
Den 27. januar godkendte Hillerød Kommune Nødebo Vikingerne som en
folkeoplysende forening og oprettede os i foreningsregistret, hvor vores
stamoplysninger nu er registreret.
Fællesudvalget.
Bestyrelsen udpegede Jørn og Stephen som Vikingernes repræsentanter i fællesudvalget, hvor der har været afholdt fem møder mod normalt to per år. Den større
mødefrekvens skyldes ansøgninger om optagelse fra nye medlemmer, først Nødebo
Vikingerne og senere Nødebo Stavgangsforening.
Vi er blevet modtaget meget positivt af de to oprindelige medlemmer af fællesudvalget, sejl- hhv. kajakklubben, som har været yderst imødekommende over for de
ønsker, vi har fremført. Så selv om vi pludselig dukkede op som nogle ”fremmede
elementer” i klubhusmiljøet, er vi i dag accepterede og føler os som fuldt ligeværdige
brugere af de fine klubfaciliteter. Vi skylder de to moderklubber en stor tak for deres
positive modtagelse af os.
Aktiviteterne i fællesudvalget omfatter bl.a. koordinering af de tre klubbers
udnyttelse af klubanlægget. Det er sket uden problemer. Planen for udnyttelsen
indskrives i en kalender, som ajourføres og kan ses på kajakklubbens hjemmeside.
Den årlige arbejdsweekend fandt sted den 28. – 29. maj, og 13 vikinger deltog aktivt.
I begyndelsen af januar modtog vi en berettiget henstilling fra den ansvarlige for
motionsrum og sauna om ikke at efterlade noget i omklædningsrum og sauna. Vi
anerkendte og rettede straks vores fejl, og der har siden ikke været problemer af
nogen art med vores anvendelse af klubfaciliteterne.
I marts måned søgte Nødebo Stavgangsforening om adgang til at bruge klubfaciliteterne i et relativt begrænset omfang. Ansøgningen er blevet behandlet, og stavgængerne har fået tilbudt fuldt medlemskab af fællesudvalget fra 2012 med de
rettigheder og forpligtelser, som hører med. Såfremt stavgængerne accepterer
tilbuddet, er det fællesudvalgets opfattelse, at anlæggets kapacitet herefter er fuldt
udnyttet og ikke kan bære optagelse af flere foreninger.

En ny forening startet.
Vi startede jo på bar bund i oktober 2010 og har siden arbejdet os op til at blive en
fuldt fungerende forening. Blandt de opgaver, som er løst i den forbindelse, kan
nævnes:
 Kassereren oprettede en bankkonto med netbank i Danske Bank, og alle indog udbetalinger foregår via netbank.
 Alle medlemmer har kunnet bestille en nøgle til klubhuset ved at indbetale det
krævede depositum på 150 kr. til vores bankkonto. Herefter har kassereren
bestilt og udleveret nøglerne.
 Udarbejdelse af et logo blev startet umiddelbart og gennemført med støtte fra
Ulla Bønsøes kunstnersammenslutning. Bestyrelsen valgte et af de præsenterede forslag, og logoet benyttes nu på foreningens hjemmeside og brevpapir og
som et skilt på klubhusfacaden.
 Foreningen har fået designet og oprettet sin egen hjemmeside:
www.Nbovikingerne.dk , som gik i luften i januar måned. I den forbindelse
ønsker foreningen at udtrykke sin store taknemmelighed over for Hanne
Dybro, som ulønnet og generøst har brugt sin tid og erfaring på denne opgave.
Og som derudover har påtaget sig at fungere som webmaster for hjemmesiden.
 Sekretæren sørger for løbende at udarbejde en tænderliste over hvem, der på
skift sørger for, at saunaen er tændt og varm på de faste badetider.
 Formanden sørger for udsendelse af ajourførte medlemslister med post- og
mailadresse og telefon til alle medlemmer.
 Al korrespondance til medlemmerne foregår per mail.
 PR for foreningen har ud over hjemmesiden omfattet diverse indlæg i Kirke &
Kro samt en helsidesartikel den 6. december på forsiden af Hillerød-sektionen i
Frederiksborg Amtsavis med tekst og tre fotos.
 Foreningen er blevet medlem af interesseorganisationen Vinterbadere i
Danmark ( www.vinterbader.com ).
 Der er ved siden af vores logo opsat et skilt med teksten ”Nødebo Vikingerne”
på klubhusfacaden for at markere, at her holder vi til.
Klip fra året.
Som afslutning skal nævnes, at foreningen i sit første år nåede at få 37 medlemmer,
og at det er bestyrelsens fornemmelse, at det sociale liv i foreningen fungerer rigtig
godt, se f.eks. fotomontagen på galleriet på hjemmesiden. Der er blandt medlemmerne stor vilje til at aktivt at bidrage til at løse store og små opgaver.

Nogle klip fra årets gang i Nødebo Vikingerne:
 Sæsonen startede den 14. oktober med det første bad, fælles spisning og
stiftende generalforsamling. Siden badning i søen hver onsdag, lørdag og
søndag med tilhørende sauna, typisk 3 gange bad + sauna per dag.
 Den første lørdag i måneden er der efter badet fælles morgenbord. Ordningen
blev startet i december og blev gennemført badesæsonen ud.
 Juleaftensmorgen og nytårsaftensmorgen afholdtes ”særbadning” med
udklædning og servering af champagne ved søbredden.
 Der holdtes også særbadning på fuldmåneaftener. Fra og med næste sæson
planlægges badetidspunktet justeret efter, hvornår fuldmånen står op.
 Den 22. december var årets friskeste morgen: -17°C ved søbredden.
 Da der kom is på bro og sø forhindrede et system med hunde-tæpper, at vi gled
på den glatte is.
 Da søen frøs rigtigt til, indhegnede vi badehullet med 4 jernstænger og
”politi”-strimler.
 I marts måned udarbejdede to medlemmer, Niels Kildegaard og Jytte Bieber,
på vegne af fællesudvalget og stavgængerne en ansøgning til Tryg Fonden om
en hjertestarter til klubhuset. Vi fik senere afslag med den begrundelse, at
fonden havde modtaget langt flere ansøgninger, end der var penge til. Det er
hensigten at genfremsende ansøgningen i 2012.
 Nødebo Vikingerne blev beæret med et indslag i Nødebo Revyen.
 Vinterbadesæsonen afsluttedes søndag den 1. maj med morgenmad efter
badningen. Herefter var der mulighed for ”fri” og uorganiseret badning iført
badetøj, indtil vintersæsonen igen startede lørdag den 1. oktober.
 Pinsemorgen, den 12. juni var der pinsebadning kl. 04.25, hvor pinsesolen stod
op og dansede for os. Det blev serveret champagne på en bakke i vandet, og
bagefter var der morgenmad og bitter.
 Den 9. august tog fire fra bestyrelsen mod fem ”havfruer” fra den nystiftede
forening, Hornbæk Vinterbadelaug. Det aftaltes, at Nødebo Vikingerne tager
på en saltvands-vinterbadetur hos dem, ”når temperaturen er passende”.
 Gennem foreningen Vinterbadere i Danmark har vi modtaget en invitation til at
deltage i Skagen Vinterbadefestival den 28.-29. januar 2012.

På bestyrelsens vegne
Jørn Aagaard

