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Beretning
Bestyrelsens beretning, 2015-16
Nødebo lørdag d. 22. okt. 2016
v/ formand Jytte Møller
Sæsonen starter 1. okt. og slutter 1- april. I den periode er der afholdt 3
bestyrelsesmøder internt og 2 fællesmøder, dvs. møder m. repræsentanter fra
kano/kajakklubben, sejlklubben og stavgang. Vi kommer 2 fra NBV og disse
fællesmøder handler om samarbejde, stort og småt. Den fysiske kalender, når sauna
går i udu, køleskab der skal udskiftes, nøgler der ikke virker, saunaur der nægter at
tiden går, ingen lys i sauna, rengøring og naturligvis større projekter.
Lørdag d. 3. 10. – 15 indledte vi sæsonen med den månedlige første
lørdagskaffekrumme og hvad vi hver især medbringer til vores fælles tagselv-bord.
Altid meget fornøjeligt.
I november havde vi besøg af vores venskabsklub, die Eisheiligen, fra Bernau ved
Berlin og de er også søbadere, så i samarbejde med Hornbæk vinterbadelaug drog
vi til det salte Kattegat og fik os nogle kolde dyp, til stor fryd for vores tyske
gæster. Vi morede os over at se, hvordan de stod i vand til livet, med huer og
vanter, mens de sang. Derpå morgenbord i klubhus m taler og gaver. Der var
arrangeret Nøddeknækkeraften med spis og dans. Også en fest i vores klubhus blev
det til, med stor indsats fra mange af vores medlemmer. Der var bagt
madpandekager og lavet fyld. Vores gæster havde gaver med. Mange gaver, som
blev fordelt ved en lørdagskaffekrumme. Stor tak til de implicerede.
Til orientering er alle NB-vikinger og Hornbækkerne, inviteret af die Eisheiligen til
at komme på besøg i Bernau fredag d. 24. til søndag. d. 25. februar. Der vil komme
mere information om dette.
Lillejuleaften er der Tisvildegus (gys). Tidspunkt husker jeg ikke, men det
annonceres på vores hjemmeside og i lokalpressen. Små saunatelte er stillet op, telt
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med varme drikke og småkager. Noget nyt var en stor tønde med varmt vand hvor 5
til 6 pers. eller flere ad gangen kunne sidde i. Saunatelte virkede godt på
overkroppen, men fusserne forblev kolde. Kom og vær med. Vandet føles som
champagne på kroppen. Stephen linselus var i lokalavisen. Tv Lorry optog også
denne begivenhed.
Juledagsmorgen d. 24. dec. mødes vi, nisseagtigt, og ønsker hinanden god og glad
jul med gys, sauna, portvin og kransekage.
Nytårsdagsmorgen d. 31. dec. iført hat, er det tid til at ønske hinanden alt godt i det
kommende år. Her ændre vi lidt på væskeindtag. Vi skåler i boblevand og napper
lidt saltmandler til. Men ingen af delene før vi har fået gys og sauna.
På Skagen Vinterbadefestival 22/23-jan.-15 deltog igen i år nogle af vores
medlemmer. Det er sjovt og koldt. Der er langt til vandkanten og ingen sauna. Man
må tilbage til civilisationen, hvor man får varme supper m.m.
D. 26. jan. 15 læser jeg i min kalender, at søen er isfri, i denne grønne vinter. Og ja,
jeg husker da også noget om at der blev snittet lidt i nogens hud, af de skarpe
iskanter.
Det er hyggeligt, at Grundtvigs Højskole igen sender elever ud til Nødebo for at
vinterbade, og Stephen tager godt imod dem og de unge mennesker får sig en god
oplevelse.
I midten af april modtog vinterbadeklubber i Danmark mail fra radio24syv. De var
ved at skrue et program sammen om blufærdighed. Jeg svarede pænt på
spørgsmålene. Hos os bader vi med og uden. Men hvordan er det med de unge fra
højskolen. Bader de alle med tekstil/tråd ? Er de meget blufærdige? Stephen ved
det.
I marts 2015 deltog Stephen og Helle ved årsmødet i VID (Vinterbadeforeninger i
Danmark) Det foregik hos Jombsborg Vikinger ved Risskov. Et punkt på
dagsordenen var World Winther Swimming Championship 2018 og her tog Stephen
ordet for en kort bemærkning. Han fortalte om Nbvikingernes tur til Rovaniemi i
Finland og opfordrede alle til at deltage ved næste WWSC for det er da ingen sag at
svømme 25 m i iskoldt vand.
Endnu et punkt på Jomsborgs dagsordenen:
Vinterbadeklubber, hvor der etableres badebro og sauna, er tilstrømningen af
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medlemmer, så stor, at man er nød til at oprette venteliste. Ud af Danmarks
indbyggertal på 5,5 millioner er vi ½% vinterbadere.
Vi rundede dypsæsonen af lørdag d. 2. april i tekstil, altid tekstil efter 1. april. Der
blev også gjort rent efter morgendyp og kaffekrumme Det var den dag, hvor
mændenes omklædning og bad havde lidt vandskade, så vi desværre måtte opgive
at gøre rent der. Håndværkere ville komme og grise til, efterfølgende.
Vi ses lørdag d. 5. nov. i sø og sauna med morgenkaffeogkrumme. Denne dag er
også rengøringsdag, så sæt nogle timer af. Der laves frokost af køkkenhold, med
tak til dem. Skulle der være nogen, som vil melde sig til sådan en tjans, så kom frit
frem. Og ja, vi i bestyrelsen vil gerne modtage al den hjælp vi kan få, så det ikke
altid er de samme der står tur. I ved Tordensskjolds soldater.
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Punkt 3. Bilag. Regnskab
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Punkt 4. Bilag. Budgetforslag 2016-17

Bestyrelsen foreslår uændret årligt kontingent, på kr. 300.
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