
VID – Vinterbadeforeninger i Danmark - www.vinterbader.com 
Årsmøde 2021 (endelig!) 
 
Dato: 23. oktober 2021 kl. 12.15 
Sted:  Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, Kolding 
 
Årsmødet består af to afsnit: 
 

- Rapporter fra de fremmødte klubber om ting, der skal være fokus på 
- Debat omkring fsk. temaer og fremlæggelse af konklusioner og anbefalinger 

 
Rapportrunden 
 
Hop i Fjorden 
 
Nye rammer, 3 års etableringstid, nu i drift i det nye anlæg. Ved at etablere rammer for brugen. 
Uautoriseret adgang er et problem, der kræver en indsats. Koldings gladeste forening – også 
fremover! 
 
Vedbæk 
 
Fungerer godt. Fra i år optages kun borgere i kommunen. 50/50 mellem i og udenfor kommunen 
på ventelisten. Nøglebånd, skal bæres synligt. Børn om lørdag eftm. Venteliste var lukket i lang tid. 
2 år på venteliste m/gebyr. Dejlig forening og dejligt hus. Tørt håndklæde i saunaen fordi bænkene 
tåler ikke saltvand! 
 
H-P 
 
Eneste firmabadeklub (ansatte i Hewlett-Packard) Bo er koncernbademester. 25 års jubilæum i år. 
Bader sammen med Vedbæk. 
 
Køge  
 
Har bygget nyt klubhus, er nu færdigt og ligger rigtig godt med 3m dybt vand. Kunne klubånden 
overleve det nye? Er lykkedes også på trods af Corona. Nye husregler. Armbånd, skal bæres 
synligt. 
 
Skiftet bestyrelse efter afslutningen af byggeriet. Max 8 år nu i bestyrelsen. Mange nye bestyrelses 
medlemmer. Vigtigt at viderebringe historikken. Investeret i kunst betalt på sponsorer. Billede og 
snart en vejrhane – kendte kunstnere. ”Kunst i Valkyrien”. 
 
Kerteminde 
 
Ingen problemer. 450 medl. 6 år gammelt hus. 200 på ventelisen. 5 års ventetid. Medlemmer 
langvejs fra. Børn kan komme på forældrenes ansvar. 2 generalforsamlinger afholdt i år. Den en 



var ret kort. Stor ros for håndtering af Corona. Godt med Zoom erfamøderne . Medlemmerne 
skulle skrive under på, at de havde et gyldigt coronapas. God økonomi. Sundt at vinterbade. 
 
Ishøj 
 
Ventelister. Flere på venteliste end medlemmer, men gebyr reducerede interessen. Ret ny husbåd 
nedslidt pga. saltvand på bænkene (efter kun få år). 
 
Vallensbæk 
 
Helårsbadere. 600 interesserede på 18 timer. Svømmeklub konkurrerer nu med den nye forening. 
Kommunen siger medlemstal afgør fordelingen af adgangen til faciliteterne. 
 
Roskilde 
 
Flåden ved vikingsskibsmuseet. 300 på venteliste. Ny faciliteter på vej. Anvendte Holdsport under 
Corona. God økonomi. Hvordan håndterer vi den store interesse for vinterbadning? 
 
Ebeltoft 
 
Flåde siden 2013. Klarer det meste. Men meget stor interesse. Projekt ”Havnefronten i Ebeltoft” – 
giver mulighed for et vinterbadested der? Ønsker fra GF: Glasdør med mindre indkig, samt 
brillereoler. Glad forening.  
 
Brøndby Strand 
 
Nyt badehus. Nu åbnet efter restriktioner. Intro er meget vigtig. 
 
Roskilde Issvømmer forening 
 
Tilskud til egen sauna i container. Velkomstbrochure. Sikkerhed. Livredderuddannelse. 
Uge 10 event – se hjemmesiden. Nøglebrik. Trygfonden,  DIF foreningspuljer.  
 
Hejlsminde 
 
Projektbeskrivelse til sauna i havnefronten. Kommunen er positiv. Landsbymidler, fonde. 330 
støttemedlemmer. Stor interesse, gus, førstehjælp. 
 
Odsherred Vinterbadelaug 
 
Nyere klub, 14 år. Dobbelt op under Corona. Lille badehus, som man deles om efter tur. Selv betalt 
for hus.  
 
Isbjørnen Ålborg 
 



2000 medlemmer. I gang med sauna 2.  
 
Charlottenlund Søbad 
 
Helårs badeklub. 3000 + 4000 på venteliste. Ikke samme dynamik som i de små foreninger. 
Optager 200 om året. Hvordan forvalte økonomien og en lang venteliste er et tema. 
 
Fynshav 
 
Landsbymidler. Eksist. Siden 2020.  100 medlemmer nu. Kommunen meget positiv. 
Kystdirektoratet skal søges. Nordea, LAG/Landdistrikt programmet (kan være bureaukritisk). 
Nordisk vækstpulje. 
 
Morgenrøden Vejle 
 
Helårsbadere fra pavillioner ejet af kommunen. 450 medlemmer, 170 på venteliste. Ønsker egne 
faciliteter. Godt kammeratskab. Sauna og omklædningsrum kørt væk under Corona. 
 
Solrød Strand 
 
Oprindeligt badede de fra strand. Fik så lov til at låne sejlklubbens hus (lån af kommunen). Fik 
skrabet penge sammen til sauna. Nu vil kommunen etablere samlet anlæg ”Strandens Hus”. 200 
medlemmer. 
 
Den Gule Badeand 
 
Herning. Startede med læskur. Navnet skyldes virkelig en gul badevand, der dukkede op tidligt i 
foreningens historie. And bygges indover i alt (Anden i anden, Form-and…😀).  
Sauna åbnet i september for enden af badebroen. Samarbejde mellem forskellige klubber. 
Realdania, Nordea, en positiv og nem kommune. 
 
Jomsborg 
 
9500 medlemmer. 6-23 i 4 saunaer. Infrarød sauna på vej. Venteliste 1300 . Intro. Få med mange 
meninger på gf. Bestyrelser er velkomne til at besøge Den Permanente. 
 
Det Kolde Gys 
 
Nøgenkultur. Nøgen sammen med andres børn kunne være problematisk for nogle. Udvidelse af 
børnetider blev  afvist på gf. Stort pres på medlemsskabet. Trækker lod. Meld dig til indenfor 48 
timer. 2500 meldte sig, men kun 1200 ikke-dubletter. 65+ hold. Conventus er blevet et godt 
system. 
 



Tematikker 
 
Hus- og klubregler 
 
Store, svære emner: 
 
Med / uden badetøj – hvad med opererede, handikappede, stomier osv? Der er eksempler på alle 
disse kategorier, hvor uden badetøj fungerer uden problemer. 
 
Vådt badetøj ødelæggger saunabænkene (på kort tid). Løsningen kan være intet badetøj eller altid 
have to håndklæder med samt begrænse sauna til med tørt badetøj. 
 
Børn. Både med børn og uden børn fungerer. 
 
Armbånd OK, men bliver lånt ud til ikke-medlemmer. 
 
Advarsler og andre sanktioner. Vigtigt at man kan sanktionere her og nu. 
 
Olier i saunaen – generer en del. Overvej duftfri gus. 
 
Regler skal være: 
 

- Administrerbare i det daglige 
- Forklarlige og forståelige (på Nåh, ja niveau) 
- Sanktionerbare regler, der kan håndhæves med det samme. 

 
Sikkerhed og klubansvar 
 
Forsikring  
Skridmåtter 
Førstehjælp 
Brandmænd osv. 
Ansvarsfraskrivelse som en mulighed 
GDPR hensyn - medlemstilsagn 
Vandkvalitet 
Frivilligt arbejde, forsikringsforhold. 
 
Kommunikation 
 
Hjemmesiden er den primære, fordi bestyrelsen har kontrol over den. 
Hvad med FB sider, som ikke ejes af bestyrelsen? Får af og til autoritet, selvom de ikke er styret af 
foreningen – det bør undgås. 
Support til medlemmerne – f.eks. fast kontortid 
 
 



Drift og adm. 
 
Fsk. adm systemer Memberlink, Conventus, Foreningsadm, Holdsport 
Opmærksomhed på systemerne og (dokumenation af) brugen af dem er vigtigt. 
Undgå personafhængigheder, så frivilligt arbejde ikke kommer i katastrofale situationer. 
 
Wellness eller vinterbadning 
 
Saunagus hvordan og hvor meget? Mange ønsker ikke for meget. Vi er VID (vinterbaderforeninger 
i Danmark), ikke W.I.D. (wellness i Danmark)! Hvis man kun har én sauna, er det et problem som 
skal håndteres. Gus uden olie er bare sauna.  
 
 

Referentens indtryk 
 
Netop årsmødet er den store attraktion, selv om man ikke skulle tro det udfra en kedelig 
dagsorden. Men det er her, man får bonus med hjem. Det blev udtrykt direkte af flere af 
deltagerne, at det er umagen værd at møde op bare på grund af de ting, man kan lære og tage 
med sig, herfra. 
 
Husk det, når du overvejer at deltage i næste årsmøde! 
 
Vi ses, forhåbentlig! 
 
Thomas Frisendal 
 
 
 


