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Ledelse og drift af foreningen.
Efter generalforsamlingen den 24. oktober 2012 har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder og konstituerede sig på det første som følger: formand Jørn Aagaard,
kasserer Jytte Bieber, sekretær Stephen Wessels, medlemmer Helle Barker og Else
Jensen. Som det blev besluttet i forbindelse med foreningens stiftelse i 2010 deltager
bestyrelsessuppleanterne ( Niels Hindse-Nielsen og Kirsten Vesterager) i bestyrelsesmøderne.
Med støtte fra foreningens afgående kasserer, Maria Buhl, har Jytte Bieber overtaget
dispositionsretten over foreningens konto i Danske Bank, hvilket tog overraskende
lang tid og krævede gennemførelse af et betydeligt antal administrative procedurer.
Det ville derfor være hensigtsmæssigt, om foreningen kunne bevare den samme
kasserer over en længere periode. Efterfølgende har kassereren fået registreret
Nødebo Vikingerne hos SKAT med CVR/SE- nummer 34 66 20 61, og er i gang med
at få oprettet en digital postkasse for foreningen.
Den nye saunaovn med tilhørende styringspanel, som blev taget i brug i marts 2012,
har fungeret fint i hele afvigte badesæson, når der ses bort fra ”menneskelige fejl”
med forkert programmering, eller at programmeringen er blevet slettet af kajakroere,
som har benyttet saunaen efter programmeringen. For at imødegå forkert
programmering har bestyrelsen ændret proceduren for saunatænding, som foreslået
på sidste generalforsamling. I hele sæsonen har derfor én og samme person på skift
haft ansvaret for saunatændingen en hel uge ad gangen. Den nye procedure har
fungeret fint og vil fortsætte i indeværende sæson.
Som omtalt på sidste generalforsamling accepterede Nødebo Vikingerne at dække
halvdelen af de 11.000 kr., som den nye saunaovn og styringspanel kostede. I marts
2013 betalte foreningen det andet og sidste afdrag af vores andel af omkostningerne.
Vi har efter aftale med KKES købt og fået opsat en ny saunalampe, designet til de
høje varmegrader, og et håndgreb på væggen i saunaen.
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I sæsonen 2011-12 bekostede og opsatte foreningen efter forudgående aftale med
KKES et rækværk på vinterbroen. I slutningen af september 2012 meddelte
formanden for kajakklubben, at klubbens bestyrelse havde besluttet, at gelænderet
ikke måtte genopsættes. Hun forklarede, at der sådan set ikke var nogen i bestyrelsen,
der 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. Afslaget blev drøftet på NV’s sidste generalforsamling, hvor en gruppe
vinterbadere, som også er medlem af KKES, besluttede at deltage i KKES’
kommende generalforsamling med en anmodning om, at bestyrelsens beslutning om,
at gelænderet ikke måtte genopsættes, blev ændret. Det lykkedes ikke de 11
vinterbadere cum kajakroere at få ændret forbuddet mod gelænderet. Efter, at søen i
løbet af vinteren frøs til, fik vi lov til at have gelænderet opsat, så længe der var is på
søen. Tilladelsen gjaldt kun for forrige sæson, men kan ifølge forespørgsel på sidste
fællesudvalgsmøde forventes fornyet, hvis søen igen fryser til.
Efter, at flere på sidste generalforsamling viste interesse for at deltage i Skagen
Vinterbadefestival 2013, blev der nedsat et Skagen-udvalg bestående af Helle Barker,
Ella Grimm og Berthel Semma. Som et resultat drog 8 vikinger til Skagen 24.-27.
januar 2013. Året før, i 2012, deltog 4 vikinger i den første vinterbadefestival i
Skagen.
Gennem VID (Vinterbadere i Danmark) modtog vi en invitation til det planlagte VM
i vintersvømning i Rovaniemi i finsk Lapland marts 2014. Bestyrelsen nedsatte en
arbejdsgruppe til at undersøge en evt. deltagelse fra NV. Gruppen bestod af Helle
Barker, Niels Kildegaard, Hanne Dybro, Gitte Petersen og Stephen Wessels. Gruppen
har udført et stort arbejde og afholdt flere orienteringsmøder for NV’s medlemmer.
Resultatet er blevet, at mellem 13 og 16 personer deltager i begivenheden, som finder
sted 20.-23. marts 2014.
Ligeledes gennem VID modtog vi ret sent en invitation til at deltage i en nyetableret
vinterbadebegivenhed: Europæisk Vinterbade-Festival i Kolobrzeg, Polen 4.-6.
januar 2013. Begivenheden var støttet af EU med tilskud til bl.a. hotelophold. 5
vikinger deltog som de eneste danske repræsentanter på festivallen og etablerede et
venskabsforhold til den organiserende ”Hvalros-Klubben i Kolobrzeg”. Der forventes
også NV deltagelse i den opfølgende II. Europæiske Vinterbade-Festival i 2014.
Bestyrelsen har nedsat et PR-udvalg bestående af Helle Barker og Stephen Wessels.
Udvalget vil søge at holde omgivelserne orienteret om foreningens mangeartede
aktiviteter, opdatere opslagstavlerne og komme med input til hjemmesidens redaktør.
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VID’s årsmøde 16. marts 2013 fandt sted i Rold Skov hos ”Søens Folk”. Det
lykkedes ikke at finde en deltager fra NV.
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 og rejser. Vi er
Hanne meget taknemmelig for hendes store indsats. Alle medlemmer skulle gå ind og
opleve og bruge den flotte hjemmeside.
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 primo oktober,
hvor NV har været repræsenteret ved Helle Barker og Jørn Aagaard.
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 og på en
papirkalender, der er ophængt i køkkenet. Fællesudvalget har i 2013 indkøbt en ny
græsslåmaskine, og fastnettelefonen vil blive afmeldt.
13. maj gennemgik en repræsentant fra hver af de 4 foreninger anlægget som en
forberedelse til et officielt bygningssyn med en repræsentant for kommunen. NV var
repræsenteret ved Kirsten Vesterager. Der er problemer med linoleum på gulvet i
herrernes bruserum. KKES er ansvarlig for reparationen. På fællesudvalgsmødet 4.
februar 2014 vil udluftning i baderummene blive taget op.
Det er aftalt, at NV’s bidrag til vedligeholdelse af anlægget består i, at vi to gange om
året, ved start og slut på badesæsonen, gennemfører en hovedrengøring af sauna,
bade- og omklædningsrum. I sidste sæson skete det hhv. 11. november 2012 og 7.
april 2013. Kirsten Bundgaard-Nielsen fra KKES bistod som en effektiv og behagelig
rengøringsfaglig koordinator. Rengøringen sluttede med en fælles frokost.
Referaterne fra Fællesudvalgsmøderne kan fra og med oktober 2013 ses på KKES’
hjemmeside.
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Medlemstal.
Med udgangen af foreningens første sæson i september 2011 havde vi 38
medlemmer. Efter det første år meldte 8 af dem sig ud, og 7 nye medlemmer kom til,
så medlemstallet var 37, da sæsonen 2011-12 sluttede. Af dem meldte 3 sig ud i
sidste sæson, men allerede ved nytår 2013 havde vi fået 8 nye medlemmer, og
medlemstallet var kommet op på 42. Efter nytår kom flere medlemmer til, således at
vi sluttede sæsonen med 50 medlemmer.
Klip fra året.
Som det fremgår af beretningen og kan ses på hjemmesiden, er det bestyrelsens klare
oplevelse, at det sociale liv i foreningen fungerer rigtigt godt,. Stemningen er god, og
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 onsdag den 3. oktober med det første bad. 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 har der efter badet været fælles morgenbord med
megen snak og hygge og mange lækkerier, faste såvel som flydende.
 Juleaftensmorgen og nytårsaftensmorgen afholdtes ”særbadning” med
udklædning og servering af hhv. bitter og champagne ved søbredden.
 Organiseret fuldmånebadning blev stoppet i januar efter meget begrænset
tilslutning i november-december. Medlemmer kan individuelt arrangere og
indkalde til fuldmånebadning, men der synes ikke at være interessere herfor.
 Solhvervet blev fejret med fakler og en badning den 21. december kl. 20. Men
kun 4 mødte op.
 Heldigvis fik vi en lang og kold vinter, hvor søen frøs til. Det gav os mulighed
for både at sætte gelænder op på broen (fra 24. januar og sæsonen ud) og for at
bevæge os ud på isen og bade på dybere vand i et stort hul. Vi fik anskaffet os
en langskaftet økse til at bearbejde isen med, en ny højere stige samt en
beholder til grus, en spand og en håndstrøer-ske. Af sikkerheds grunde
opbevares øksen i skuret, som nu hele bestyrelsen samt Ella Grimm har adgang
til.
 4.-6. januar opholdt 5 vikinger sig i Kolobrzeg ved den polske Østersøkyst og
deltog i Første Europæiske Vinterbade-Festval. Som et resultat har NV nu fået
en polsk venskabsklub: Hvalros-Klubben i Kolobrzeg (se hjemmesiden).

4

 24.-27. januar var 8 vikinger til vinterbadefestival i Skagen (se hjemmesiden).
 Den 17. februar havde vi genbesøg fra Hornbæk Vinterbadelaug. Der blev
badet fra isen, hygget i saunaen og efterfølgende spist brunch og sunget.
Inspireret af hornbækkerne havde Else Jensen skrevet en klubsang, som er en
hyldest til det kolde element og går på melodien: Langt ud’ i skoven. Den fik
premiere under brunchen og kan ses på hjemmesiden. De to foreninger
erklærede sig officielt som hinandens venskabsforeninger.
 Den 2. marts havde vi på initiativ fra Helle Barker fra PR-udvalget besøg af
HillerødPostens redaktør. Han afstod høfligt fra selv at hoppe i vandet og
koncentrerede sig om at forevige ikke mindst de kvindelige vikinger. Det kom
der 5. marts en stor forsideartikel ud af med mange fotos og efterfølgende flere
nye henvendelser om medlemskab.
 Jytte Liljedahl syede og opsatte nye gardiner i omklædningsrummene til
afløsning af de gamle lasede.
 Fra St. Dyrehave skole har der to gange været besøg af en lærer og hans elever,
som skulle prøve at vinterbade.
 Vinterbadesæsonen afsluttedes søndag den 7. april med bad, morgenmad,
rengøring og frokost. Herefter har der været ”fri” og uorganiseret badning iført
badetøj, indtil vintersæsonen igen startede onsdag den 2. oktober.
 18. april kunne foreningen fejre, at et medlem nu har rundet 80 år, og glæde sig
over, at han er still going strong, både fysisk og mentalt.
 1.pinsedag, den 19. maj, var der pinsebadning kl. 04.52, hvor pinsesolen stod
op og for tredie år i træk dansede smukt for os. Der blev serveret champagne
fra den flydende bar (se hjemmesiden).
 Senere på dagen (kl. 10) blev 22 deltagere samlet op af Bådfarten på Esrum Sø
og sejlet til Kongens Bøge, hvor der blev leget og drukket kaffe og bitter. Kl.
12 gik båden tilbage til Jollehavnen, hvor der blev dækket op til en opulent
pinsefrokost.
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