Nødebo Vikingerne

Bestyrelsens beretning om sæsonen 2011 - 12

Ledelse og drift af foreningen.
Efter generalforsamlingen den 12. oktober 2011 har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder og konstituerede sig på det første som følger: formand Jørn Aagaard,
kasserer Maria Buhl, sekretær Stephen Wessels, medlemmer Helle Barker og Else
Jensen. Som det blev besluttet i forbindelse med foreningens stiftelse i 2010 deltager
bestyrelsessuppleanterne (Niels Kildegaard og Kirsten Vesterager) i bestyrelsesmøderne.
Det af generalforsamlingen i 2011 godkendte budget omfatter beløb til etablering af
dels et rækværk med tov placeret midt på vinterbroen (2500 kr.), dels forsøg med at
sikre isfrit vand omkring vinterbroen ved luftindblæsning eller vandcirkulation
(4900 kr.). Begge projekter var på forhånd præsenteret for og godkendt af
fællesudvalget.
Niels Kildegaard påtog sig at dimensionere og få fremstillet og monteret gelænderet,
hvilket skete den 19. december. Udgifterne beløb sig til 2200 kr. Gelænderet var
herefter i brug, indtil det blev demonteret ved vinterbadesæsonens afslutning.
Klubbens medlemmer har haft stor glæde af gelænderet, som giver en betydelig
sikkerhed i blæsevejr og bølgegang, når broen bevæger sig op og ned, og i frostvejr,
når broen er glat. Her er det meget betryggende at kunne støtte sig til rebet, når man
går ud på broen.
Rækværket har forårsaget problemer. To gange er det af ukendte personer (unge?)
blevet vredet løs og smidt i vandet. Begge gange har kajakroere været så venlige at
bjærge gelænderet og informere os om det skete, hvorefter Niels Kildegaard har
boltet gelænderet fat igen.
Et andet problem er, at nogle kajakroere har udtrykt utilfredshed med gelænderet,
som de siger generer dem ved håndteringen af deres kajakker. Andre kajakroere
oplever ikke dette problem og har endog glæde af den støtte, som gelænderet giver i
uroligt vejr eller glat føre. Kajakklubbens bestyrelse behandlede klagerne fra de
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utilfredse kajakroere og besluttede at lade gelænderet stå vinterbade-sæsonen ud og
herefter vurdere erfaringerne fra den første vinter med gelænder.
I slutningen af september 2012 meddelte formanden for kajakklubben, at klubbens
bestyrelse har besluttet, at gelænderet ikke måtte genopsættes på vinterbroen. Hun
forklarede, at der sådan set ikke var nogen i bestyrelsen, som havde noget imod
gelænderet, men at der på den anden side heller ikke var nogen, som ville gå i
brechen for det over for de af medlemmerne, som er utilfredse med gelænderet.
Vedr. projekt isfrit vand v. vinterbroen har Stephen og Jørn hentet en række gode
input og erfaringer under et besøg hos havnemesteren på Rungsted Havn, som
anvender et storskala anlæg til at holde havnen isfri. Med baggrund i problemerne
med gelænderet har bestyrelsen efterfølgende besluttet at skrinlægge projekt isfrit
vand v. vinterbroen.
Den 22. januar konstaterede kajakklubbens el-mand, Henrik Strøberg, at saunaens
timer- og termostatkontakter var meget slidte og udviklede for meget varme, og han
anbefalede en hurtig udskiftning. P.g.a brandfaren besluttede KKES, som ejede
saunaen, at den øjeblikkeligt skulle tages ud af drift, en beslutning som NV helt
tilsluttede sig. Der blev herefter indhentet tilbud på et nyt styringspanel og en ny ovn,
idet den gamle i forvejen var underdimensioneret. Bestyrelsen enedes med KKES
om, at NV og KKES skulle deles om udgifterne til renoveringen af saunaen og om, at
det nye kontrolpanel skulle muliggøre, at saunaen kan forud programmeres 24 timer
og ikke kun 9 timer før tænding, som det var tilfældet med det gamle panel.
5½ uge efter lukningen blev den nye sauna taget i brug den 2. marts, og tilslutningen
til vinterbadningen steg markant, selv om en gruppe hardcore havde badet igennem
uden sauna. Saunarenoveringen kostede i alt 11.000 kr., hvoraf NV betaler 5.500 kr.
Fra NV deltog Niels Kildegaard og Terkel Tofte sammen med KKES’ saunagruppe i
arbejdet med klargøring og ibrugtagning af det nye udstyr.
I forlængelse af kajakroernes generalforsamling modtog vi en orientering om, at
enkelte kajakroere havde følt sig generet af tilfælde, hvor vinterbaderne ikke havde
været tilstrækkeligt tildækkede, og en opfordring til at huske badekåbe eller
håndklæde i saunaen. Det førte til, at bestyrelsen udsendte et beklædningsreglement
til alle medlemmer, hvori det indskærpes, at vi altid, både i saunaen, og når vi
bevæger os mellem sauna og omklædningsrum, skal være behørigt tildækket, så
hverken bryster eller for- og bagdele er til fri beskuelse.
Bestyrelsen har ligeledes indført, at badesko i gangen ud for saunaen placeres på
nogle dertil fremstillede éngangs afdækningstæpper.
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Også i denne sæson har Hanne Dybro fungeret som vores effektive webmaster og
sørget for, at vikingernes hjemmeside www.nbovikingerne.dk både holdes ajour og
fornyes med bl.a. illustrationer af foreningens mange aktiviteter. Vi er Hanne meget
taknemmelig for hendes store indsats.
En stor tak skal også lyde til foreningens revisor, Poul Bønsøe, som stiller sin
betydelige erfaring til rådighed både vedr. revision og regnskabsopstilling.

Fællesudvalget.
De to ordinære møder i fællesudvalget blev afholdt ultimo januar og ultimo
september, hvor Nødebo Vikingerne har været repræsenteret ved Helle Barker og
Jørn Aagaard.
Ultimo oktober meddelte Nødebo Stavgangsforening, at foreningen tog imod tilbuddet om fuldt medlemskab fra og med starten af 2012 og har siden deltaget i
fællesudvalget. I den forbindelse er der udarbejdet et sæt reviderede vedtægter for
fællesudvalget, som adskiller sig fra de gamle vedtægter på ét punkt: Tidligere skulle
ændringer i vedtægterne forelægges og godkendes på alle fire klubbers
generalforsamlinger. Ifølge de nye vedtægter af 31. januar 2012 er det tilstrækkeligt,
at klubbernes formænd tiltræder ændringerne.
Aktiviteterne i fællesudvalget omfatter bl.a. koordinering af de fire klubbers udnyttelse af klubanlægget. Det er sket uden problemer. Planen for udnyttelsen indskrives i
en kalender, som ajourføres og kan ses på kajakklubbens hjemmeside. Efter
renoveringen af saunaen vil almindeligt vedligehold af saunaen fremover blive
dækket af fællesudvalget. Fællesudvalget har i 2012 besluttet at udskifte det gamle
komfur, og det nye komfur er taget i brug.
Den årlige arbejdsweekend fandt sted den 9. – 10. juni, og 2 vikinger deltog aktivt.
Det begrænsede fremmøde skyldtes, at NV i fællesudvalget havde påtaget sig at
rengøre sauna, bade- og omklædningsrum ved afslutningen af vinterbadesæsonen
inden kajak- og sejlsæsonens start. Det skete den 1. april, hvor der efter den
afsluttende badning var fælles morgenbord, inden man tog fat på rengøringen. Kirsten
Bundgaard-Nielsen fra KKES bistod som en effektiv og behagelig rengøringsfaglig
koordinator. Efter rengøringen sluttede vinterbadesæsonen med en fælles frokost.
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Klip fra året.
Som afslutning skal nævnes, at foreningen i sin anden sæson har 37 medlemmer, og
at det er bestyrelsens fornemmelse, at det sociale liv i foreningen fungerer rigtigt
godt, se f.eks. fotomontagen på galleriet på hjemmesiden. Der er stor vilje blandt
medlemmerne til at deltage aktivt med at få løst både store og små opgaver.

Nogle klip fra årets gang i Nødebo Vikingerne:
 Sæsonen startede den 12. oktober med det første bad, fælles spisning og
generalforsamling. Siden er der badet 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 forrige sæson og er gennemført badesæsonen ud.
 Juleaftensmorgen og nytårsaftensmorgen afholdtes ”særbadning” med
udklædning og servering af champagne ved søbredden.
 Der holdes også særbadning på fuldmåneaftener. Fra og med denne sæson er
badningen fastsat til at starte kl. 20.30.
 Solhvervet blev fejret med en badning den 22. december kl. 06.30, det
tidspunkt, hvor solen vendte. Og som noget nyt var der i år jævndøgnsbadning
den 20. marts kl. 06.14.
 Desværre var det småt med kulde i løbet af vinteren, så arbejdet med og
udbyttet af at hugge hul i isen var begrænset.
 26 - 29. januar drog fire vikinger af sted til Skagen for at deltage i Danmarks
første vinterbadefestival. Vi kunne efterfølgende se en TV-udsendelse fra
Skagen, hvor Ingelis Arnsbjerg blev interviewet. Alle fire vendte begejstrede
hjem og vil til januar forsøge at lokke flere med til næste års vinterbadefestival.
 Det blev i november forsøgt at gennemføre en ekstra ugentlig badning om
eftermiddagen, men tilslutningen var begrænset, og forsøget blev stoppet efter
en måned.
 Den 24. marts deltog Stephen og Jørn i VID (Vinterbaderne i Danmark)’s
generalforsamling, som blev afholdt i Roskilde og startede med et morgenbad i
havnen. Stephen introducerede NV med det, man i gamle dage kaldte et
lysbilledshow.
 Den 25. marts kørte 10 vikinger til Hornbæk for at bade i saltvand hos
Hornbæk Vinterbadelaug. Bagefter bød Hornbæk’erne på morgenmad og
bitter, og vi fik undervejs lov til at synge med på deres spritnye klubsang. Vi
har aftalt et genbesøg i Nødebo i løbet af vinteren.
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 Vinterbadesæsonen afsluttedes søndag den 1. april med bad, morgenmad,
rengøring og frokost. Herefter er der mulighed for ”fri” og uorganiseret
badning iført badetøj, indtil vintersæsonen igen starter onsdag den 3. oktober.
 Pinsemorgen, den 27. maj var der pinsebadning kl. 04.45, hvor pinsesolen stod
op og dansede smukt for os. Det blev serveret champagne på en bakke i vandet.
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