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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ
Septembers himmel er så blå,

dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå

som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror

med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór

med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,

en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,

mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,

og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste fl or:

oktobers offergave.

De røde æbler løsner let 
fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.

Når aftensolen på sin fl ugt
bag sorte grene svinder,

om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At fl yve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte.

2 2015/2016
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GENERALFORSAMLING 2016

Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER 2016 KL.12.00

PÅ THORS MØLLE MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 14.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2015/16

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

5. Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes senest 8 dage inden generalforsamlingen)

P A U S E

6. Diplom til nye befarne vinterbadere

7. Bevarer af ’Den Gyldne Kæde’ 

8. Tillidsfolk i den kommende sæson – jf. foreningens love

9. Valg til bestyrelsen
 - Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost modtager ikke valg 
 - Bestyrelsesmedlem Bente Nilsson modtager valg (2år)
 - Valg af suppleant 

10. Eventuelt

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Deltagelse i Generalforsamlingen kræver ikke forhåndstilmelding. Men deltagelse i brunchen kl. 10 kræver
forhåndstilmelding samt betaling af deltagergebyret på 100 kr, jf. opslaget i klubhuset og udsendt mail.
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SÆSONEN 2015/16
Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde søndag d. 13. septem-
ber umiddelbart efter generalforsamlingen med Ole 
Holmer-Bretlau som formand, Alice Østergaard som 
næstformand, Bente Nilsson som kasserer, Ann Møn-
ster Frost med ansvar for tillidsfolk og Ole Stjernholm 
Svendsen som huschef.
 Ud over konstitueringsmødet har bestyrelsen holdt 
4 egentlige bestyrelsesmøder. Herudover er der afholdt 
2 ’temamøder’ om henholdsvis åbner / lukkeordningen 
samt om foreningens nye hjemmeside.
 I bedste ’Ballehage-ånd’ har der tillige igennem hele 
sæsonen været mange personlige kontakter / drøf-
telser ved Ballehage samt naturligvis en omfattende 
mail-korrespondance.
 Blandt de temaer, der har været drøftet på bestyrel-
sesmøderne skal nævnes: 
•  Tilbygnings-/ombygningsplaner: Det nye redskabs-

rum på bagsiden af huset ved damernes omklæd-
ningsrum samt fornyelse af ’stavene’ på siddefl a-
derne i saunaen

•  Foreningens store elforbrug
•  Procedure for optagelse af nye medlemmer/

etablering af en ventelisteprocedure 
•  Nyt administrativt system
•  Hjemmeside 
•  Planlægning af: Generalforsamling,

Midvintermarkering, Sæsonafslutning og Skt. Hans.

Badesæsonen
Igen i år er der blevet rokket temmelig meget ved vores 
selvforståelse som vinterbadere. Ingen af os har kunnet 
fortælle dramatiske beretninger om, hvordan vi hugge-
de hul på isen for at få vort daglig bad. Ingen af os 
har haft den ’spøjse’ glæde ved at svømme rundt i grø-
dis. Ingen af os har oplevet endorfi nernes salsa-dans i 
kroppen efter kontakt med det iskolde vand. 
 En enkelt dag i uge 3 nærmere bestemt mandag d. 
18. januar mærkede formanden dog en tynd isfl age på 
sin ryg under morgenbadet ved godt 6-tiden! Det gav 
håb om mere is – men nej desværre, det blev kun til 
denne engangsoplevelse……!
 Så vores identitet som vinterbadere er temmelig ud-
fordret. Mange af os har dog erindringer om badning i 
isvand. Og vore beretninger om dengang, der var rigti-

ge isvintre, bliver måske en kende mere dramatiske for 
hver gang de fortælles ……, men det er vel også en 
del af vores Ballehage-kultur, at de nye vikinger skal 
høre om dengang, der var rigtige vikinger til! Om den-
gang vores badebro lignede en isskulptur, og det var 
med livet som indsats, at man kæmpede sig ud ad bro-
en og ned ad de farlige isbelagte trappetrin behængt 
med meterlange istapper for at nå frem til det livgiven-
de havbad. ”Se, det var tider…..”
 Det er godt at drømme. Drømme er tegn på liv. Og 
vi Ballehagevikinger har en fremtidsdrøm. Det gælder 
såvel ubefarne vinterbadere som befarne og fuldbefar-
ne vinterbadere men sandelig også for mesterbadere. 
Vores drøm er: ”Lad os få vore isvintre tilbage…!” Det 
er jo et eksistentielt spørgsmål for os Ballehage-vikin-
ger....!

Den naturmæssige foranderlighed, som vi hver morgen 
kan glæde os til ved Ballehage, havde altså ikke i år is-
vinter på repertoiret! Derimod var der en kraftig storm 
på repertoiret i efteråret, idet ’Gorm’ – altså stormen 
Gorm – hjemsøgte Ballehage d. 29. november og for-
årsagede en kraftig oversvømmelse, som det fremgår 
af et af beretningens billeder. Vort badeanlæg led dog 
ingen overlast som følge af naturens raseri d. 29. no-
vember. 
 Foranderligheden ved Ballehage fi k også en anden 
dimension i år. En morgen i april, da vi sad og nød ud-
sigten over Aarhus-bugten, var der noget, der var helt 
forandret! 

Hvad var det? 

Jo, alle hybenrosebuskene var væk. Stranden havde 
fået et andet udtryk. Udsigten var måske også blevet 
en ’tand’ bedre. Men alligevel savnede vi hybenroser-
ne, de hørte ligesom til ved Ballehage!

Men det mener Naturstyrelsen ikke! 

Rynket rose eller hybenrosen, som den almindeligvis kal-

Stormen ’Gorm’ medførte højvande v. Ballehage  29. nov.
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des er den mest udbredte invasive art i Danmark, der for-
trænger den naturligt hjemmehørende fl ora og udgør en 
potentiel trussel mod biodiversiteten. Derfor er hybenro-
se på den danske sortliste over de værste invasive arter i 
kategorien: ”Arter, der muligvis kan udryddes lokalt, men 
kun vil kunne holdes nede på acceptabelt niveau på lands-
plan”.
 Hybenrosen er altså væk fra Ballehage for en tid i hvert 
fald! For mon ikke denne ”frygtelige” invasive art igen 
stikker hovedet op over sandet ved Ballehage om føje tid?
 Strandlivet ved Ballehage fi k i maj en musikalsk dimen-
sion, da ”Sam and The Soulmates” gav koncert d. 26. 
maj. Det blev en forrygende musikalsk oplevelse – oven 
i købet i godt vejr. Desværre var der ikke mange vinterba-
dere, der havde ladet sig friste til at opleve denne ekstra 
dimension af badelivet ved Ballehage.

VinterSolhvervsMarkering d. 21. december
Traditionen tro akkompagnerede Henrik Bredholt smukt 
på sin sopransaxofon først til ”Ballehages Midvinter-
sang” og afslutningsvis til ”Vor sol er bleven kold”.
 Det er en fornøjelse, at høre de ’sprøde’ toner fra sa-
xofonen, og det hjælper medlemmerne ganske meget, 
når de skal ramme tonen i vore traditionelle midvinter-
sange.
 Og igen i overensstemmelse med traditionen blev 
der affyret en raket, som afslutning på midvintermar-
keringen. Som traditionen byder, var det Sven Wem-
melund, der satte tændstikken til raketlunten. Og det 
blev en rigtig fl ot og vellykket affyring. 

Sven, han kan bare det der med raketter!

Inden vi sang ”Vor sol er bleven kold” og raketaffyrin-
gen havde Alice Østergård holdt en munter tale, hvor 
hun i begejstrede vendinger beskrev vort ’minimønster-
samfund’ med alle dets kvaliteter. 
I vores ’Ballehage-minisamfund’ mødes vi ’om badet’ 
og den vidunderlige natur ved vort lille fristed, og så til-
føjer vi alle de positive sociale værdier:

•  Vi viser omsorg og interesse for hinanden, både når 
vi mødes i kaffestuen, i saunaen, i klubhuset og på 
broen.

•  Vi bager om natten / tidlig morgen for at kunne brin-
ge friskbagt brød og kager til Ballehage og dermed 
glæde mange vikinger. 

•  Vi har fået en ”hyggekultur” i vort ’morgenparadis’, 
og ganske ofte krydret med indholdet af de små fl a-

sker med eller uden banderole, som bringes til Bal-
lehage i en lind strøm for at glæde badevennerne. Vi 
er ganske enkelt gode til at være muntre ved Balle-
hage.

•  Vi har ingen problemer med at besætte alle vore 
mange tillidsposter, og vi kan glæde os over solidt 
fremmøde til vore generalforsamlinger. Begge dele 
viser positiv engagement.

•  Og sådan kan vi blive ved med at beskrive alle ’plus-
værdierne’ i vort lille mønster-samfund, og det ville 
da være en overvejelse værd, om vi kunne ”ekspor-
tere” alle vore positive værdier til ’det ydre samfund’!

Således opmuntret kastede medlemmerne sig over den 
traditionelle morgenbuffet! Og traditionen ved Balleha-
ge blev endnu engang overholdt.

Rengøringsdag lørdag d. 30. april
Det var blevet forår, og vores lille badehus med sauna, 
omklædning, og de omkringliggende arealer blev ren-
gjort. Der blev fejet, skovlet, pudset og spulet. Det fore-
gik på den store rengøringsdag, lørdag d. 30/4, hvor 
ca. 40 medlemmer var mødt op.

Ganske imponerende og glædeligt. 

Resultatet af indsatsen var synlig, og huschefen var 
ovenud tilfreds med arbejdsiveren og resultatet af ind-
satsen, som bl.a. også omfattede fejning af trappen 
ned til Ballehage.
 Også i år havde vi fået ekstern hjælp af en Bob 
Cat, der dagen forinden havde gravet render hele ve-
jen langs gangbroen, men der skulle stadigvæk fjernes 

sand under vores ”adgangsvej” til Ballehage-badebro-
en – det klarede fl ere af de fremmødte medlemmer via 
hårdt arbejde – men stadig med et smil på læben.
 Formiddagen sluttede af med, at Cafeteriet bød på 
lækker frokost. Det foregik i herrernes omklædning, da 
det var begyndt at småregne!

Rengøringsdag - broen graves fri
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Frokosten var både god og velfortjent – der var ydet en 
fl ot indsats – selv skorummet lugtede nu af sæbe og de 
sædvanlige ’gasdunster’ var for en tid forsvundet!
 Badesko og håndklæder, der ikke var blevet fjernet 
inden rengøringsdagen, blev deponeret i plastiksække 
i den gamle sauna, hvor de ”formastelige” så inden for 
den næste måned kunne afhente badeudstyret. De uaf-
hentede badesko og håndklæder blev kørt til genbrug, 

Sæsonafslutning søndag d. 22. maj
D. 22/5 2015 kl. 7 var der sæsonafslutning.
 Flaget var hejst, der blev sunget ‘I østen stiger solen 
op’, og formanden holdt en tale over temaet forandringer 
og gode badeoplevelser, som vi vinterbadere har gen-
nem året. Her bringes uddrag af sæsonafslutningstalen:
”... Vi markerer i dag, at vi nu overgår fra at være vinter-
badere til bare at være nogen, der godt kan lide at få et 
havbad om morgenen.
 Vi overgår altså fra at være ”lidt mærkelige væsner”, 
der holder af en kold afvaskning i saltvand i vintermør-
ket, til bare at være helt almindelige mennesker, der 
bader ved Ballehage.
 Vi mister altså en del af vores identitet – for en tid i 
hvert fald. 
 Nu slutter vinterbadesæsonen og saunaen lukkes for 
denne gang ...”

Formanden berettede senere om en af de sjove ople-
velser, som vi vinterbadere kan have, nemlig om delta-
gelsen i Søndervig Vinterbadefestival, som foregår om 
formiddagen nytårsaftensdag med deltagelse af godt 
1.400 vinterbadere, som alle mere eller mindre samti-
digt kaster sig ud i det iskolde Vesterhav fra Søndervig 
Strand. 

De godt 1.400 vinterbadere demonstrerede alle godt 
humør på trods af det umulige vejr som både havde 
småregn og kraftig blæst i sig. 
 Det gode humør blev også hjulpet godt på vej af, at 
handelsstands- og turistforeningen serverede gl. dansk 
og kaffe ad libitum inden badet – og kransekage og 
champagne samt østers efter badet – ligeledes ad li-
bitum.
 På Søndervig Vinterbadefestivals hjemmeside kal-
des denne årlige begivenhed for:

”En ud af tøjet oplevelse….!”

Og det blev det …… for den kraftige vestenvind var 
ved at rive tøjet af vinterbaderne under omklædningen 
på stranden………!
 Senere i talen havde formanden af uforklarlige grun-
de ladet sig inspirere af Peter Plys:
 ”... Bjørnen Peter Plys har engang spurgt sig selv, 
hvornår honning smager bedst, og han svarer sig selv, 
at det gør den lige før den kommer i munden.
 Ligesom en rejemad, eller rugbrød med lun leverpo-
stej, bacon og champignon. Alene tanken om at sætte 
tænderne i den slags sager, kan få munden til at løbe 
over af begejstring. 
 Honning-tesen er en gedigen ’bjørne-omskrivning’ af 
Søren Kirkegaards ord om, at forventningens glæde er 
den største. 
 Glæden ved at glæde sig mere til noget, der skal ske, 
end når det vitterligt foregår. 
 Sådan er det tit!
 Det er i særlig grad lige modsat for os, vinterbadere. 
Vi glæder os om noget til øjeblikket efter badet.
 Alt andet er naturstridigt. 
 Hele processen med at få tøjet af, og den lange tur 
ud ad broen i frost og kulde og hen til trappen og ned ad 
trappen foretager vi kun for at fi nde den honningmad, 
som Peter Plys har overset.

Sæsonafslutning i maj.

Rengøringsdag  - Lone, Lise og Else rengør saunatoiletter
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Det er forventningens glæde på efterbevilling ...”

Efter talen sang vi ’I Danmark er jeg født’.

Både den lidt ’humpende’ start på ‘I østen stiger solen 
op’ og ’I Danmark er jeg født’ har fået Birthe Lau til at 
melde sig som forsanger til næste år! Et løfte som blev 
afgivet ved Ballehage i forbindelse med Skt. Hans af-
ten-arrangementet i år! 

Alting har en ende!

Det fi k vores sæsonafslutning også, da vi satte tæn-
derne i det indkøbte morgenbrød og fi k ’en lille en til 
halsen’ til tonerne af kaffemaskinens lystige brygning!
Alt i alt blev det en fi n og hyggelig sæsonafslutning.
Morgenen levede derfor fuldt op til den tradition, der er 
blevet skabt omkring sæsonafslutninger ved Ballehage.

Sankt Hans aften d. 23. juni
Aftenen havde et lidt specielt forløb efter devisen: ”Først 
går man så grueligt meget igennem, så bliver alt godt”. 
 ’Grill-mestrene’ Henning W. Jakobsen og Palle Blem 
havde som sædvanlig sørget for, at der var 3 brugsklare 
grill’er, så tilberedning af kød og pølser kunne starte ved 
godt 18-tiden. Men netop som de relativt få medlem-
mer, der var mødt frem til grill-arrangementet, skulle til 
at lægge kød og pølser på grillerne, væltede regnen ned. 
 Dette problem klarede vores huschef. Den medbragte 
parasol gav ly for grillerne og huschefens afdæknings-
plast beskyttede de medlemmer, der havde gjort klar til 
Skt. Hans-måltidet på gangbroen foran klubhuset. 

Og så skete miraklet…….! 

Ved 19-tiden klarede det op, og vi kunne ’grille’ kød og 
pølser samt indtage indholdet af madkurvene i fl ot sol-
skinsvejr. 

I tillægsgevinst, var der det mest forunderlige/vidunder-
lige gyldne lys over Aarhus-bugten, over stranden og 
over skoven. 
 Det blev alt i alt en fantastisk smuk og stemningsfyldt 
Skt. Hans aften. 
 Synd at fl ere af vore medlemmer ikke fi k den ople-
velse med.
 Ved 21-tiden kæmpede Palle Blem og Ole Svendsen 
en brav kamp for at få gang i det våde træ. Det havde 
jo regnet det meste af dagen. 
 Selve bålet var ellers opbygget efter alle de gode og 
effektive spejderråd, og på toppen knejsede en skræk-
indjagende heks. Lige meget hjalp det!
 Det blev en drøj kamp at få gang i bålet – og det var 
ikke fordi vi var ved ”at gå ned på” optændingsreme-
dier! Der var rigelige forsyninger af alting. Der kom da 
også gang i bålet – langsomt ganske vist. 
 Så det blev ikke den eksplosive antændelse af Skt. 
Hans bålet, som forberedelserne havde lagt op til.
 Da bålet knitrede, afsang vi Midsommervisen. Og 
det lykkedes os egentlig ganske godt!
 Glædeligvis var der væsentligt fl ere fremmødte med-
lemmer til Skt. Hans bålet, end der var til den hyggelige 
fælles grill-spisning.
 Efter den smukke Midsommervise, som man jo al-
drig bliver træt af at høre, var det tid til båltalen.
 Årets båltaler var Jens M. Olesen, der som forven-
tet holdt en munter og medrivende tale om biologiens 
mysterier, som er specielt mystiske omkring Skt. Hans!
 Lidt dramatik var der under talen, for heksen blev Skt. Hans aften – grillmaden fortæres i tørvejr

Heksen på plads inden ’rejsen’ til Bloksbjerg
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sendt af sted til Bloksbjerg under bulder og brag og 
store stikfl ammer.
 Her bringes i uddrag årets båltale. Uddragene yder 
ikke taler og talen retfærdighed!
 Selvoplevelsen ved Ballehage står stærkere i erin-
dringen! 
 Men de mange medlemmer, der af forskellige grun-
de ikke var til stede, skal ikke snydes for Jens’ belæring 
om de mange mysterier der omgiver os:

”... Det er midsommer. Vi er her alle sammen. Der er 
trængsel i aften. Men de fl este holder sig diskret tilbage. 
De sidder deroppe og holder øje med os. Vend jer om og 
kig op i skoven. I tusindvis af insekter, snegle og små fug-
le sidder lige nu og funderer over vores adfærd. Skumci-
kaden skumler over vort postyr, mens den spytter på sine 
unger – af moderlig bekymring. Det laver den ved at puste 
luft ind i sine ekskrementer. Kreativt! ...”
”... Bomlærken dyrker sit fl erkoneri. Bom-Bom! Det var-
mer alt sammen! Torniriskhannen passer sine uægte 
børn. Ha’, tænker hunnen. DNA-undersøgelser har vist at 
op til 70% af ungerne er uægte ...”
”... Gøgehunnen dropper sine børn hos andre. Den er en 
ravnemor. – Lad dem gøre arbejdet, siger den og udstø-
der en kuklatter. Guldsmeden ser i alle retninger med sine 
mange tusinde linser – men sommer ser den ikke ...”
”... Vandmænd, brandmænd og gopler er vand i vand – 98 
%. På land bliver de til ingenting. Ingenting der brænder 
og generer. Kan ingenting virkeligt genere så meget, Hvad 
ka’ så ikke noget eller endda meget? ...”
”... Brunroden har blomster, der især tiltrækker hvepse. 
Stenaldermanden åd dens giftige frø, så slap han af med 
de indvoldsorme han fi k, når han spiste bugtens fi sk. 
- Årh, det lettede, sagde Hr. Flint og et mildt smil bredte 
sig fra øst til vest ...”

”... 75 dyrearter lever i eller af gode danske kokasser. 
Der er måske ikke penge i lort, men liv er der ...”
”... Foråret lovede os så meget. Men nu bliver vore gra-
tis forårsblade tygget i, stukket i, bidt i og boret i. En bir-
kerullersnudebille har taget matematik på højt niveau, 
den skærer birkebladet ifølge en sinusfunktion opløftet 
i potensen 2.5. Den har regnet det hele ud. Dens evner 
ville glæde enhver intelligent designer og teolog. Snu-
debillen ruller bladet sammen og til sidst med et bid 
som en hæfteklamme får den det hele til at holde sam-
men. Nu sidder næste generation inde i en kompliceret 
matematisk konstruktion og den ved det ikke engang. 
Forældrene sidder ude i det grønne og nyder deres rea-
liserede andengradsligning ...”
”... Smutugle og galtetand. Kragefod og elmemåler. 
Bogorm og læsehest. Dræbersnegl og livstræ. Kællin-
getand og mandstro. Haremad og violbuk. Ja, hvad gør 
de og de andre 10.000 arter i vort land? De holder alle 
midsommer. 
Her i Marselisskovene vokser der omkring 750 forskel-
lige plantearter. Det er omkring 60 % af alle danske 
plantearter. De fl este blomstrer lige nu. Det er nu el-
ler aldrig. Masser af tid og sløseri bliver nu til knap-
hed og nøje planlægning. Tiden skal bruges – det hele 
skal skydes af, kort, intenst – alt topper nu, vi er midt i 
det hele – naturens store organisme-orgasme. Naturen 
gror, naturen formerer sig, der kæmpes om ressourcer 
– og vi er med i en rig og divers verden ...”
”... Englænderen Molesworth skrev i 1692: ”I Danmark 
møder man ingen med særlige evner eller kvalifi katio-
ner – ingen entusiaster, rasende tosser eller fantaster. 
Alle er nogenlunde ens.” 
Han forstod ikke, at vi er en rig nation af over 10.000 
arter – Kan det blive mere forskelligartet, mere rigt. – så 
hvis sommeren ikke fandtes, så måtte vi opfi nde den. 
Om ikke andet så for naturens skyld ...”

Som enhver vel kan forstå efter ovenstående uddrag 
af Jens’ tale, var alle vi tilstedeværende både lidt op-
løftet, lidt klogere og måske en anelse forvirret efter 
dette festfyrværkeri af biologisk paratviden (…. altså 
for de udvalgte få..)! Da Jens havde afsluttet sin tale 
afsang vi på fl eres opfordringer Midsommervisen igen. 
Bl.a. fordi ganske mange var strømmet til midt under 
afviklingen af Ballehage-vikingernes traditionelle ’Skt. 
Hans ceremoni’!

Jens M. Olesen holder båltalen
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Kommunen
Bestyrelsen har traditionen tro også i år haft et møde 
med Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI). Som af-
slutning på mødet i april gennemgik vi vort badeanlæg. 
Resultatet af mødet/gennemgangen blev glædeligvis, 
at samtlige de ’højprioritetsønsker’, som bestyrelsen 
havde formuleret blev imødekommet. Vi har således:

•  Fået fornyet /renoveret de 2 yderste trapper. Idet ” 
de gamle trapper” havde forkert / farlig hældning på 
trinene samt fl ere løse trin.

•  Fået repareret /udskiftet strøerne under gangbræd-
derne foran herrernes omklædning samt rampen 
(”hønsestigen”).

•  Fået repareret de 2 store huller i brædderne i damer-
nes omklædningsrum.

•  Fået udskiftet ”hjulbeslag” på skodden til forrummet 
i klubhuset.

•  Fået monteret vandhane med automatisk vandstop 
foran klubhus.

•  Samt ordnet et par andre små forbedringer.

Endelig har vi fået tilsagn om, at vort badeanlæg vil blive 
malet i 2017. Under mødet drøftede vi også de udfordrin-
ger, som foreningen har med at klare sine forpligtelser 
vedr. ’sommeropgaverne i juni-august på baggrund af 
Niels Konzack’s sygdom.
 AKI viste stor imødekommenhed og forståelse, og re-
sultatet af vore drøftelser blev en ’model’, som vi vurde-
rer, vil være en langtidsholdbar løsning for sommeropga-
verne ved Ballehage:

•  Tømning af affaldsposerne foran badeanlægget vil – i 
lighed med sidste års ordning – blive klaret af en eks-
tern entreprenør.

•  Dannebrog hejses og ’stryges’ ikke længere hver dag 
i sommerperioden.

•  Der er etableret en ’tidslås’ på yderdøren ved sauna-
en, således at døren åbnes af os kl. 6 om morgenen, 
som en del af vores morgenåbnings-procedure, men 
lukkes automatisk kl. 19.

Derudover vil et rengøringsfi rma i perioden 5. juni – 31. 
august rengøre toiletterne 2 gange om dagen – første 
gang inden kl. 10 og næste gang i tidsrummet kl. 14 – 
16. 
 Rengøringsterminerne er annonceret på et lille skilt 
ved siden af sauna-døren.
Den sommeropgave som herefter tilbagestår, er: 

•  Oprydning på strand og i omklædningsrum. 

Denne opgave har Niels Konzack påtaget sig i somme-
ren 2016.

Alt i alt må samarbejdet mellem klubben og AKI såle-
des beskrives som forbilledligt. Der bliver lyttet til vore 
ønsker samt handlet, og vi får en hurtig reaktion på 
vore henvendelser.

Triathlon klubben 
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også i år en 
aftale om, at de kan benytte vores klubhus hver lørdag 
fra kl. 9.45 til kl. 12 i perioden 7. maj – 3. september.
 Aftalen er godkendt af Aarhus Kommunes Idræts-
centre. I lighed med tidligere år opbevarer triatleterne 
en del af deres sikkerhedsudstyr i den gamle sauna.

Formandsafslutning
Beretningen her er primært en beretning om årets gang 
ved Ballehage. En række af de væsentlige aktiviteter, 
som bestyrelsen har brugt tid og ressourcer på igen-
nem året, vil blive omtalt i den mundtlige beretning på 
generalforsamlingen d. 11. september.
 Jeg kan ofte blive frustreret over, hvor umuligt vej-
ret kan være: Ingen isvinter, ingen hvid jul og ikke altid 
solskin om sommeren ... (”som det var i barndommens 
år…! )
 Til gengæld kan jeg dagligt fryde mig over Balleha-
ges skønhed og over, at vi har en velfungerende mor-
genbadeklub, hvor alle opgaver løses v.hj.a. frivillig ind-
sats fra medlemmerne. 
 Uden den frivillige indsats og specielt uden vore til-
lidsfolk havde vi ingen forening. 
 Men vi har en særdeles livskraftig forening, og det 
skal tillidsfolk og frivillige have en STOR TAK for.

Ole Holmer-Bretlau
formand

Juli 2016

Ordnede forhold
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Resultatopgørelse 2015-16 2014-15

Indtægter:

1. Kontingent 109.450,00  107.825,00 

2. Ventelistegebyr 5.000,00  – 

3. Pasning af bygninger og arealer 16.000,00  26.000,00 

4 Tilmeldingsgebyr GF 2015 (GF 2014) 5.938,50  2.856,00 

5. Renter på bankkonti 396,55  734,03 

6 Overskud 20 års fest -  2.587,56 

7 Sculpture by the sea / Triatlon – Blå Rambla (2015) 630,00  5.000,00 

9  890,00 

Indtægter i alt 137.415,05  145.892,59 

Udgifter:

1. Generalforsamling 2015 (GF 2014) – fortæring, beretning mv. 28.007,50  18.938,75 

2. Gaver m.m. 199,00  – 

3. Husudgifter, inkl saunavindue (2015), redskabsskur, sauna m.m. 41.968,49  28.649,87 

4. Bankgebyrer 547,00  605,00 

5. Kontorartikler mm. 3.713,18  1.663,89 

6. Midvinter , Sct. Hans +Sæsonafslutning 5.345,42  2.332,43 

7 El 32.118,22  26.787,99 

8 Pasning af bygninger og arealer 16.000,00  26.000,00 

9 Diplomer og skilte til krus 4.195,00  4.990,95 

10 Mødeudgifter 2.265,00  2.180,00 

11 Forsikring 434,87  257,83 

13 Telefon 912,75  1.619,86 

Udgifter I alt 135.706,43  114.026,57 

ÅRETS RESULTAT 1.708,62  31.866,02 

Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Passiver

Foreningskonto  101.482,36 

Arbejdernes Landsbank  110.680,06 

Forudbetalt forsikring  1.000,00 

Forudbetaling GF 2016  2.500,00 

Skyldig el  10.000,00 

Skyldigt depositum  200,00 

Skyldig redskabsskur og sauna  29.426,25 

Skyldig pasning af bygninger og arealer  5.000,00 

Egenkapital pr. 31. juli 2016 note 1)  171.036,17 

 215.662,42  215.662,42 

Note 1) Egenkapitalens specifikation:

Saldo pr. 1. august 2015 169.327,55

+årets resultat  1.708,62 

Egenkapital pr. 31. juli 2016  171.036,17 

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor

Husk indbetaling senest ultimo oktober Reg. 4695 Konto 10138760
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TILLIDSHVERV
Vi er med på bølgen

Endnu et år er gået med dejlige morgener på Ballehage 
– den mangfoldige farvepalet breder sig ud i vandet og 
på himlen. Ikke to morgener er ens – det er afslapning, 
uforpligtende, naturoplevelser, ro, fællesskab, hygge – 
og morgendukkerten. Tid, – det er det, vi har om mor-
genen på Ballehage, eller forsøger at have.
 På Ballehage er der ikke noget, der skal evalueres, 
vi skal bare være.
 Det er det, der er luksus – vi er med på den nye bøl-
ge, vi tager os tid om morgenen uden stress og jag.
 Tid. Det er det, vi ønsker os. Tid til livet. Tid til det 
særlige. Tid er det vigtigste element, når tiden falder på 
det moderne luksusbegreb. 
 Hele luksusbegrebet i dag handler om modtrend til 
stress, jag og zapperkultur.
 Tid er luksus, og det er også blevet luksus at have 
overskud til at give og yde.
 Derfor er vores tillidsfolk med på moden som mo-
derne luksusmennesker,  – de giver af deres tid og 
yder en indsats uden at forvente noget til gengæld. 
 I 2015/16 er der ikke mindre end 61, der varetager 
tillidshverv, samt yderligere 8 afløsere. Der er kommet 
flere frivillige til gennem de seneste år. Årsagen er bl.a., 
at der er kommet et par tillidsposter mere til: En med-
hjælper til medlemsfotograferingen, en arkivar og en 
webmaster. Derudover er der flere, der ønsker at de-
les om bl.a. at lukke og åbne. Fleksibilitet er en vigtig 
parameter, når man melder sig som frivillig. Det kan 
bl.a. ses i ønsket om, at der er flere, der varetager den 
samme post; – det ene år kan det være 2, der deler 
lukketjansen om tirsdagen. Det næste år deler 3 den 
samme opgave. Samtidig med, at det giver mulighed 
for, ikke at være bundet til at skulle lukke hver tirsdag, 
er det også både hyggeligt og kvikt at flere deles om 
opgaverne. Det er positivt, at vi kan få frivillige nok til 

at varetage åbne- og lukke- ”tjansen”. Det indebærer, 
at den frivillige indsats for den enkelte kan forenes med 
livet udenfor Ballehage og dermed også mindre sår-
barhed overfor aflysninger for klubben.
 Vi nyder godt af det store arbejde vore tillidsfolk ud-
fører. Uden jer, kan vores dejlige  badeklub slet ikke fun-
gere. 
 Så kommer der et ”men”.
 For selvom tillidsfolkene sørger for, at der bliver åb-
net og lukket, at de første kander kaffe og te bryg-
get, at der bliver gjort rent og vasket, at toilettet bliver 
rengjort, at saunaen bliver ’skinnende’ osv., så er det 
vigtigt, at vi også alle hver især hjælper, hvor man kan 
se, at der er behov for hjælp: Fx brygge mere kaffe og 
te inden den sidste kop er drukket – tørre et bord af – 
tage skrald med fra omklædningen, hvis der er efter-
ladt noget – måske tage en skovl eller kost og ordner 
trappen osv. Kun på den måde bliver alle en del af fæl-
lesskabet på Ballehage. 
 Det er nu dejligt også at give og ikke kun nyde – det 
er den rene luksus og meget ’moderne’, selv om man 
måske ikke skulle tro det!
 Og i vores lille badeklub er det en fornøjelse at se, 
hvordan der hjælpes på forskellig vis. 
 Når tillidsfolkene bliver spurgt, om de ønsker at fort-
sætte med deres tillidshverv eller ønsker at stoppe, er 
der igen i år rigtig mange, der ønsker at fortsætte. Ud-
talelserne lyder, ”Det er hyggeligt”, ”Ja da selvfølge-
lig”, ”Er det muligt jeg kan få lov at fortsætte, eller er 
det andres tur nu?”
 En kæmpe tak til tillidsfolkene i den forgangne sæ-
son der åbner, lukker, gør rent på toilettet, vasker gul-
vene, vasker viskestykker, fotograferer, fører statistik, 
kaligraferer, er webmaster, arkiverer, søger for fuldmå-
neaftner, rengør sauna, rengør kaffestue. og også en 
tak til tidligere tillidsfolk, der har bidraget med mange 
frivillige timer i badeklubben. Der vil komme opslag op 
om tillidsposter, der mangler at blive besat, da der selv-
følgelig er nogen der synes andre skal få glæden af et 
tillidshverv i badeklubben – tøv ikke med at melde dig, 
heller ikke hvis det er til en delepost.
 Tillidsfolkene er faktisk selvkørende. Det fungerer 
upåklageligt med afløsere og bytten rundt, når der er 
behov for dette. 
 Efter 4 år som bestyrelsesmedlem og ansvarlig for 
tillidshvervene takker jeg af ved udgangen af sæson 
2015/16 og overlader med sindsro posten til en anden.

venlig hilsen Ann Mønster Frost
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE
14/9 2015-11/9 2016
ÅBNERE:
Søndag: John Jacobsen
Mandag:  Ole Holmer-Bretlau og

Niels Konzack Møller
Tirsdag:  Torkild Hofmann

Hanne Toft og Peter Brøndum
Onsdag: Kristian W. Bonefeld
Torsdag:  Anne Mette Hvas og

Martin Bank Rasmussen
Fredag: Lisbet Hviid og Inge Thing
Lørdag: Rie Skytt
Afl øsere: Gitte Aaberg + Henry Bonet

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag:  Gitte Lang og Albert Welinder

Inger Marie Nabe Poulsen og
Arne Nabe Poulsen 

Tirsdag:  Mette Persson, Anne Daa og
Karna Marcussen

Onsdag:  Palle Blem og Martha Andresen
Torsdag:  Birte Jepsen, Ulla Solholm,

Karen Madsen og Marianne Jørgensen 
Fredag:  Øjvind Simonsen og Mette Christensen
Afl øsere:  Birthe Lau, Gitte Christensen,

Albert Welinder og Ingrid Bjerrum

LUKKERE/LØRDAGE:
Hver 5. lørdag lukker:
Tove Engdal og Jens Christensen
Torben Bystrup Jacobsen og Jesper Søderberg
Bente Nilsson og Nils Nilsson
Inger Lise Frederiksen og Inger Bertelsen
Birte Lau og Dorthe Andersen
Afl øser: Tinne Bogø

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Poul Fasdal
Elsebeth Spure Anbo og Kirsten Christensen
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau Henrik 
Dencker, Lone Helge og Torben M Larsen
Ann Fogsgaard
Afl øsere:
Gitte Christensen, Albert Welinder, Ingrid Bjerrum,
Minna Christensen og Ove Smedegaard

RENGØRING:
Rengøring af saunaen: 
Birthe Lau, Inger Holland, Susanne Hyldgaard og Randi 
Hoffman
Rengøring af toiletterne: 
Niels Konzack Møller, Alice Østergaard.
Rengøring af kaffestuen: 
Susanne Møberg, Runa Larsen.
Rengøring af forrum – herunder gulvvask og køleskab:
Ulla Broch
Vask af viskestykker og karklude:
Kirsten Houmann Magnussen

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde: 
Niels Konzack 

Fuldmåne badning:
Henning W. Jakobsen
Ann Mønster Frost

Medlemsfotografering:
Anders Kragh Jespersen, medhjælper Ulla Broch

Kaligrafi :
Birgit Overgaard Olesen

Arkivar:
Gerda Clausen

Statistik:
Ole Bang

Webmaster:
Annette Holst-Hansen

Revisor:
Knud Bjødstrup Kristensen

Bestyrelsen 2015-16:
Formand: Ole Holmer-Bretlau
Næstformand: Alice Østergaard
Kasserer: Bente Nilsson
Huschef: Ole Svendsen
Tillidshverv: Ann Mønster Frost
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VIKINGEFORENINGENS LOVE
§ 1. Foreningens navn er ”Morgenbaderne ved Ballehage Søbad”, og 
foreningen har sit hjemsted ved Ballehage Søbad i Århus.

§ 2. Foreningens formål er at varetage og fremme badelivet ved Balle-
hage Søbad, herunder især at varetage og fremme interessen for vin-
terbadning.

§ 3. Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand over 15 år.

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i septem-
ber måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og 
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som ønskes 
behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor-
samlingens afholdelse.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 5 personer: Formand, næstfor-
mand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv. De enkelte 
bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gan-
gen. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 besty-
relsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umid-
delbart efter generalforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige 
år. Foreningen har 
1 suppleant, som er på valg i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er kun 
medlemmer, der har status som befaren vinterbader (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måtte 
anse det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens medlemmer 
over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med motiveret 
dagsorden. På ekstraordinære generalforsamlinger kan valg til bestyrel-
sen samt lovændringer ikke fi nde sted.

§ 7. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker ved op-
hængning af dagsorden på badeanstalten senest 14 dage før.

§ 8. Bestyrelsen og de af den udpegede tillidsfolk udstyres med nøgle til 
badeanstalten j.v. Århus Kommunes brugsregler for foreningen. Nøglen 
forbliver foreningens ejendom og skal ved udmeldelse tilbageleveres. 
Nøglen er personlig og må ikke udlånes.

§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
Der fastsættes kontingent for vinterbadere (helårsbadere) samt et sær-
ligt kontingent for sommerbadere (sæsonbadere fra april til oktober). 
Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige 
generalforsamling og senest 31. oktober.
Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som ud-
meldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om genoptagelse 
kan fi nde sted.

§ 10. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli.

§ 11. Medlemmernes benævnelse sker i henhold til Ballehage Orden af 
Marts 1987, og diplom som befaren vinterbader kan udstedes efter 2 
års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. Diplomer 
kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markeringen af midvinter, 
eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens valg. Efter 20 års regel-
mæssig badning kan udnævnelse til fuldbefaren vinterbader (fbf) fi nde 
sted og efter 30 års regelmæssig badning kan udnævnelse til mester-
bader (mb) fi nde sted.

§ 12. Ballehage-Ånden vedligeholdes bl.a. ved, at medlemmerne på 
skift frivilligt påtager sig tillidshverv, der er nødvendige for den daglige 
drift. Det drejer sig om daglig åbning og lukning af klubhuset, rengø-
ring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, fl aghejsning 
mm. Man påtager sig tillidshvervet for en sæson ad gangen og det be-
styrelsesmedlem, der har ansvaret for tillidshvervene, koordinerer op-
gaverne og udarbejder vagtplaner, så de foreligger til den årlige gene-
ralforsamling.

§ 13. Cafeterien ved søbadet har selvstændig økonomi uafhængig af 
foreningens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes for-
eningen.

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig bl.a. til medlemmerne via foreningens 
opslagstavler. Det er medlemmernes pligt at holde sig orienteret om op-
slag/meddelelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte 
ordensregler på søbadet.

§ 15. Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget 
ansvar. Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrelses-
medlems tilladelse. Børn under 15 år har adgang i følge med en voksen.

§ 16. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar 
over for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af følgende hver for 
sig:
1. Formanden i forening med kassereren
2. Tre bestyrelsesmedlemmer i forening
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt jf. tegningsreglerne.
I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme af 
vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslutning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og 
bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling indstille et 
medlem som bevarer af kæden for det følgende år. Kun medlemmer, der 
har opnået status som befaren vinterbader, kan indstilles.

• • • • •

Disse love, der bygger på traditionen ved Ballehage Søbad, blev vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag den 10. september 1994

på restaurant Thors Mølle i Århus. Lovene er senest blevet revideret på generalforsamlingen i 2014.

Vikingeforeningen

Morgenbaderne ved Ballehage Søbad
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3 x Ole i sommerhumør

Rengøringsdag – stor balancekunst
– Holger og Lis pudser vinduer

Troldtekt akustikloftet monteres i kaffestuen af Ole og Søren

En velfortjent pause

Rengøringsdag – Gorm og Jørgen gør rent i omklædningsrum

Badeanlægget ’pletmales’ i sept. – maler-teamet

Søren maler sternbrædder

Jens M. Olesen holder båltalen
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1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. sep-
tember 1994. De er nedfældet i en lille folder, 
der fås ved henvendelse til bestyrelsen. 

 9.  Med ganske få undtagelser overlader besty-
relsen gaver, hilsner o.lign. fra medlemmer til 
medlemmer ved jubilæer, fødselsdage, sygdom 
og død til medlemmernes egen varetagelse.

2.  Åbningstider gældende for hele året er hele ugen 
fra 6 til 8.30, lørdag og søndag dog til 9.30. Alle 
medlemmer skal medvirke til at overholde dis-
se tider.

10.  Orden og renholdelse af Ballehage Søbad på-
hviler foreningen og dermed alle medlemmer. 
Vær opmærksom på at det er alles ansvar at-
brygge kaffe/te, samt at der er selvoprydning i 
kaffestuen. Se i øvrigt Ballehageprotokollen for 
oversigt over tillidsfolk.

3.  Kontingent for en sæson skal indbetales senest 
31. oktober. Medlemmer, som ikke har betalt 
kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det 
er herefter op til bestyrelsen at beslutte om gen-
optagelse kan fi nde sted.

11.  Al omklædning til det daglige morgenbad skal 
foregå i kabinerne – ikke i badehuset.

 

4.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi uaf-
hængig af foreningen. Vil du nyde godt af serve-
ringen her, skal du træffe aftale med Cafeterie-
bestyreren.

12.  Badetøfl er kan opbevares i badehuset, men alt 
andet grej skal medtages til det daglige bad. 
(Håndklæde kan opbevares i toiletrum i bade-
huset i perioden fra generalforsamling medio 
sept. til sæsonslut medio maj.)

5.  Telefonen i badehuset er kun til korte og nød-
vendige samtaler

13.  Du skal holde orden i badetøfl er og bademåt-
ter, og du skal regelmæssigt skylle dine bade-
tøfl er fri for sand.

6.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag på 
tavlen ved den gamle sauna.

14.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Derefter 
må der indleveres begæring om optagelse som 
medlem.

7.  Klubbens opslagstavler er til meddelelser, som 
vedrører foreningen og dens liv – ikke til rekla-
me for diverse begivenheder ude i ”det virkelige 
liv”. Lad gøremål og interesser hvile, medens du 
er på Ballehage – koncentrér dig om badet, lad 
sjælen få sin stund.

15.  Hunde må gerne medtages til Ballehage Sø-
bad; men hunde må ikke komme ind i bade-
huset.

8.  Bestyrelsen modtager alle synspunkter m.v. fra 
medlemmerne. Men det skal ske i skriftlig form.

16.  Foreningens love og bestyrelsens beslutninger 
samt ovenfor anførte punkter skal følges af et-
hvert medlem af foreningen.

Højbjerg i september 2014

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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CAFETERIEN I
DET FORLØBNE ÅR

Princippet for Cafeteriens drift er en-
kelthed, sådan at forstå, at der ind-
købes remedier, som Cafeteriens 
brugere kan anvende til brygning af 
kaffe og to slags te. 
 De friske morgenåbnere står hel-
digvis – og tak for det – for brygnin-
gen af den første portion, og derefter 
er det op til de fremmødte at hjælpes 
ad med brygningen.
 Som det fremgår af foreningens 
Husorden har Cafeterien sin egen 
økonomi og er uafhængig af forenin-
gen. 
 Betalingen for at nyde godt af de 
varme drikke kan enten – traditionen 
tro – lægges i kaffeglasset ved frem-
mødebogen eller – som noget nyt – 
betales via Mobilepay: 2345 7654.
 Kaffeglasset er sammen med to 
indsamlingsglas i år blevet forseglet 
med lås pga. kedelige mistanker om 
tyverier – en god grund til at benytte 
Mobilepay, hvilket fl ere medlemmer 
heldigvis er begyndt på. Det begyn-
der også at blive dyrt og besværligt 
at få vekslet alle småpengene – og 
fremmed mønt modtages ikke!
 Den vejledende pris har i sæsonen 
været 10 kr. om ugen for kaffe og 3 
kr. om ugen for te. 
 Prisen er baseret på, at man kom-
mer hver eneste dag, og det har væ-
ret op til brugerne selv at vurdere 
betalingen efter forbrug. 
 I skrivende stund (1.7.2016) ser 
økonomien særdeles fi n ud – årets 
overskud er på kr. 3.191,35.
 Så der bliver nok også råd til både 
frokost på rengøringsdage og måske 
lidt vintergodter i den kommende 
sæson. Desuden vil Cafeterien kun-
ne bidrage til indkøb af nyt udstyr i 
forbindelse med brygningen. 

 De vejledende priser kan fasthol-
des, men vær venligst opmærksom 
på, at de gælder for dem, som kom-
mer hver dag. Hvis du kun kommer 
nogle gange om ugen, så skal du 
måske kun betale 20 kr. om måne-
den for kaffe og måske højst 5 kr. 
om måneden for te. 
 Cafeteriebestyreren har længe 
syntes, at te-drikkerne betaler for-
holdsvis meget og opfordrer stadig 
til, at disse sparer lidt på betalingen. 
Desuden bliver de nu ofte forkælet 
med te af fi neste kvalitet fra Perchs 
tehandel.
 Det er blevet konstateret, at fl ere 
medlemmer tilsyneladende betaler 
lidt for meget, og lidt for ofte, enkel-
te har fået en venlig henstilling . 
 Hvis der i løbet af året opstår lav-
vande i kassen, opfordres de sjæld-
nere betalere til gengæld til at spytte 
mere i kassen.
 Tak for endnu en god sæson – og 
velkommen som bruger af Cafeteri-
en i den næste sæson.
 Spørg endelig, hvis du er I tvivl om 
noget.
 Skulle du i den kommende sæson 
opdage en akut mangel kaffe, te, po-
ser til brygning af samme, mælk eller 
sukker, er du meget velkommen til at 
foretage et indkøb – læg blot en sed-
del i kaffeglasset eller send en SMS 
– og lad eventuelt udlægget være din 
betaling for en tid. 
 Husk enkeltheden – og nyd godt 
af de varme drikke.

Mange varme morgenhilsner fra 
Lone Verner Nielsen,

Cafeteriebestyrer
Mobilepay: 2345 7654

Niels Konzack Møller
– modtager af ’Den Gyldne Kæde’ 2015
Niels Konzack Møller
– modtager af ’Den Gyldne Kæde’ 2015

Foreningens 2 Mesterbadere
– Ib og Johannes
Foreningens 2 Mesterbadere
– Ib og Johannes
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FREMMØDEOVERSIGT
Medlemstallet er forøget en anelse i forhold til sid-
ste sæson, hvor vi var 424 betalende medlemmer, 
så har 436 i år indløst ”velværeabonnement”.
 Tilgangen består af 49 nye medlemmer, det vil 
sige, at 37 ”gl.” medlemmer har forladt for-enin-
gen. 
 Som det vist er alle bekendt, består klubben 
af en fl ok morgenfriske daglige ’hverdags-bade-
re’ (i gennemsnit 64) og en noget større fl ok nok 
så morgenfriske ’weekendbadere’ (i gennemsnit 
82). Det højeste antal badende ses generelt lør-
dage og søndage, med fl est badende i år meget 
tidligt på sæsonen, nemlig søndag den 20. sep-
tember, hvor 119 var ude. Dog er en enkelt man-
dag med i højdespringerne i år, nemlig den 21. 
december med 96 badende, her var en del week-
endbadere nok sluppet for arbejdets snærende 
bånd.
 Det laveste antal fi ndes i de fl este tilfælde i lø-
bet af ugen med den 1. januar som det ab-solutte 
minimum med 15 badende. Også her er der dog 
afstikkere fra det generelle bille-de, idet den 1. 
januar og den 13. september – som havde 25 ba-
dende, var hhv. en lørdag og en søndag. Vejret var 
virkelig også sløjt søndag den 13 september. Det 
var ellers ”Na-turens Dag”, men stiv østenvind og 

silende morgenregn samt triatlon i skovene har givet-vis påvirket tilslutningen til morgenbadet denne dag.
 Som det ses af den øverste graf, er medlemstallet steget betydeligt gennem årene, mens der gennemsnitlig 
ikke er væsentlig fl ere badende pr. dag. Gennemsnittet for 2015/16 lig-ger på 69 badende.
 Det positive i den udvikling er, at vi er mange fl ere til at dele udgifterne, og kontingentet derfor kan bevares på 
et fornuftigt niveau. Trængslen i weekenderne er så til dels afhjul-pet ved den længere åbningstid.
 Fremmødeprocenten ligger på 16% til morgenbad svarende til niveauet fra de senere år, og er steget til hele 
5% til fuldmånebad, primært foranlediget af en mægtig opbakning i september og oktober, men der er en generel 
tendens til stigende tilslutning til fuldmåne-badning.

Statistik v. Ole Bang

Nye Fuldbefarne VinterbadereNye Fuldbefarne Vinterbadere
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Agnethe Lindh Ny!
Ahrend Küseler FBF
Aksel Horsager BF
Albert Welinder BF
Alice H. Amtkjær Ny!
Alice Østergård BF
Allan Iversen BF
Anders Fenger Eriksen BF
Anders Kragh Jespersen BF
Anders Stig Vestergaard Ny!
Andrea Gynther-Sørensen BF
Anette Fallesen Rasmussen BF
Anette Parbo BF
Anette Vittrup Mundbjerg BF
Anita Hagemann Sørensen BF
Ann Bischoff-Jensen  
Ann Fogsgaard BF
Ann Mønster Frost BF
Ann S Mikkelsen BF
Anna Marie Thomasen BF
Anne Daa BF
Anne Marie Greffel Ny!
Anne Marie Kjærsgaard Andersen Ny!
Anne Mette Hvas BF
Anne Mette Nørgaard BF
Anne Mikkelsen Ny!
Anne Stecher Christensen BF
Annegrete Aalkjær Danielsen BF
Anne-Grethe Svenstrup BF
Annette Braarup Lyngby Ny!
Annette Holst-Hansen BF
Anni Fisker  
Annie Lønskov BF
AnnJette H. Overvad  
Arne  Wind BF
Arne Lentz Svendsen BF
Arne Nabe Poulsen BF
Arvid Bech BF
Asbjørn Karlsson BF
Benny Felthaus BF
Bent Andersen BF
Bent Lassen BF
Bente Damgaard Ny!
Bente Nilsson BF
Berit Lundsgaard Ny!
Berit Schmidt Jørgensen Ny!
Berit Skjernaa BF
Bernd J. Peters BF
Beth Windinge BF
Birgit Andersen BF
Birgit Bach BF
Birgit Kleis BF
Birgit Overgaard Olesen BF
Birgitte Bertelsen  
Birgitte Brendel Ny!
Birgitte Carlsen BF
Birgitte Elmose BF
Birgitte Thoftgaard BF
Birte Hessov BF
Birte Jepsen BF
Birthe Bjerrum BF
Birthe Eeg Brøchner BF
Birthe Gram Kristensen Ny!
Birthe Jensen BF
Birthe Lau BF
Birthe Lind Sørensen BF
Bjørn Bülow Petersen BF
Bjørn Kjølhede BF
Bo Helligsø BF
Bo Rhein-Knudsen Ny!
Bodil Billeskov Bøving BF
Bodil Blom BF
Brian Korntved BF

Medlemsliste pr. 31. juli 2016, 436 medlemmer, heraf 49 nye
Navn

Brian Mørksted Ny!
Brian Thomsen BF
Brian York BF
Carsten Thøgersen BF
Charlotte Birch BF
Charlotte Groth BF
Charlotte Kragh BF
Charlotte Magnus BF
Charlotte Myhre BF
Charlotte Thyberg BF
Charlotte Vestergaard BF
Christian Abildgaard Jensen BF
Christin Rodenberg BF
Claus Bjerre BF
Claus Schwennesen BF
Connie Daugaard Christensen BF
Connie Karlsen BF
Connie Vinther   BF
Corinna Schmidt  
Dagmar Nybo Bretlau BF
Dimitris Zervas Ny!
Doris Kirial BF
Dorit Andreassen BF
Dorte Arentoft Ny!
Dorte Harmsen BF
Dorte M. Skovbo BF
Dorte Schmidt BF
Dorte Steen BF
Dorthe M. Andersen BF
Dorthe Rasmussen BF
Dorthe Risager BF
Ebbe Nørgård Pedersen BF
Edda Langvaad BF
Edvard Baasch  
Eigil Dixen BF
Eik Ottosen  
Elisabeth Aalkjær BF
Ellen Bork BF
Ellen Margrethe Møller BF
Else Beider BF
Else Hass BF
Else Marie Steen Nielsen BF
Elsebeth Spure Anbo BF
Erik Børrild BF
Erik Friis BF
Erik Nybo BF
Erik Riis Mikkelsen BF
Erling Madsen BF
Erna Damgaard Ros BF
Eva Andersen  
Faranak Ashktorab BF
Finn Kristensen BF
Finn Rolighed Andersen BF
Flemming Hjortkjær BF
Flemming Høj BF
Frank Jensen BF
Frank Nyboe Jensen BF
Frank Oxlund Rasmussen BF
Frank Rytter Ny!
Geir Furunes BF
Gerd Judith  Baadsgaard BF
Gerda Clausen BF
Gert Oluf Hansen BF
Gitte Bøje BF
Gitte Lang Christensen BF
Gitte Larsen BF
Gitte Mogensen Gaarde BF
Gitte Petersen Ny!
Gitte Pørtner Ny!
Gitte Aaberg BF
Gorm Tønder FBF
Gregers Gregersen BF
Grethe Høeg Olesen BF

Grethe Lauritsen FBF
Grethe Rasmussen BF
Hanne Bøge Stærmose Ny!
Hanne Frischknecht Ansbjerg BF
Hanne Helleshøj BF
Hanne Høy BF
Hanne Kongshaug BF
Hanne Mainz  
Hanne Olesen BF
Hanne Skov Andersen BF
Hanne Toft BF
Hanne Vedde BF
Hans Christian Risborg  
Hans Christian Schallert Ny!
Hans Jakobsen BF
Hans Jürgen Hoffmann BF
Hans Schwennesen BF
Hardy Koch BF
Helle Budtz BF
Helle Grove BF
Helle Hebsgaard BF
Helle Hvid BF
Helle Josiassen Ny!
Helle Pedersen Ny!
Helle Skjerk BF
Helle Tranholm BF
Henning Danielsen BF
Henning W. Jakobsen BF
Henrik A. Bechtold BF
Henrik Dencker BF
Henrik Harmsen BF
Henrik Kjærgaard  
Henrik Koitzsch BF
Henrik Loftheim BF
Henrik Markersen BF
Henrik Møller BF
Henrik Thorsen BF
Henry Bonnet BF
Holger Stubbe Ny!
Ib Hessov MB
Ida Petersen BF
Ida Veinholt BF
Ilse C.  Jensen BF
Ilse Winther-Rasmussen BF
Inge  Kirk BF
Inge Bertelsen FBF
Inge Jakobsen BF
Inge Kierulf Lassen BF
Inge Madsen Ny!
Inge Marie Hansen FBF
Inge Marie Skaarup BF
Inge Thing BF
Inge Toft Ny!
Inger Bernhard BF
Inger Holland BF
Inger Jensen BF
Inger Marie Nabe Poulsen BF
Inger-Lise Fredriksen BF
Ingrid Bjerrum  
Ingrid F. Andersen BF
Ingrid G Christensen BF
Ingrid Holmsteen Middelbo BF
Ingrid V. Rud BF
Irene Pilgaard BF
Isabella K. N. Larsen BF
Jacob Ankjær BF
Jan Kolling BF
Jan Møller Johansen BF
Jane Kræmer BF
Jane Stein Larsen  
Jens Bauer Andersen  
Jens Christensen BF
Jens Gert Eibye Sørensen  
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Jens Mogens Olesen BF
Jens Nørgaard Poulsen BF
Jens R Andersen BF
Jens Aakjær FBF
Jesper Daugaard Ny!
Jesper Granzow Andersen BF
Jesper Overvad  
Jesper Søderberg BF
Jesper Aagaard Ny!
Jette Eland BF
Jette Lundin BF
Jette Nørding BF
Jette Stage Nielsen Ny!
Jill Larsen BF
Johan Bitsch Nielsen BF
Johannes Schilling Johansen MB
Johannes Vindum Ny!
John Jacobsen BF
Jonna Lyhne BF
Jonna Toft  
Jytte Glenstrup  
Jytte Laursen BF
Jørgen  Petersen BF
Jørgen Møllerhøj Ny!
Kai A. Mortensen BF
Karen Bach Madsen BF
Karen Boye BF
Karen Damborg Sørensen BF
Karen Kjærgaard BF
Karen Wibroe BF
Karin Kadin FBF
Karin Munch Sørensen BF
Karna Marcussen BF
Karsten Grunnet FBF
Karsten Aaberg BF
Kate Bjerg BF
Katrine Just Ny!
Keld Harris BF
Kenneth Kirk Neesgaard  
Kenneth Nielsen BF
Kirsten Christensen  
Kirsten Forum Rothgardt BF
Kirsten Horsten BF
Kirsten Houmann Magnussen BF
Kirsten Haagen BF
Kirsten K. Søndergaard BF
Kirsten Stadel Petersen BF
Kirsten Underlien BF
Kirsten Vange Kjær BF
Kirsten Wind BF
Kirsten Winther Nielsen FBF
Klaus Bertelsen BF
Knud Bjødstrup Kristensen BF
Knud Gravers Hansen  
Knud J. Hansen BF
Krasimir Kraster BF
Kristian W. Bonefeld BF
Kristin Espelid  Kristensen BF
Kristoffer Kallesen Ny!
Kurt Lynge Christensen Ny!
Lars Stounberg BF
Lars Vestergaard Andersen  
Lene Bech BF
Lene Busk BF
Lene Knudsen BF
Lene Lise Damm BF
Lene Røge Aagaard Ny!
Lilita Thomsen BF
Linda Borgbjerg BF
Lis Annette Eg Jørgensen BF
Lis Bendix Petersen BF
Lis Justesen  
Lisa Schlage BF

Lisbeth Carlsen Risborg BF
Lisbeth Christiansen BF
Lisbeth Drasbech BF
Lisbeth Hviid BF
Lisbeth Krabbe BF
Lisbeth Martinussen BF
Lisbeth Wemmelund FBF
Lise Beuchert Simonsen FBF
Lise Kold BF
Lise Mikkelsen BF
Liselotte Petersen BF
Liss Lawaertz BF
Lissi Thyrrestrup BF
Lone Gleesborg Ny!
Lone H Hansen BF
Lone Helge BF
Lone Korntved BF
Lone Lisberg Ny!
Lone Mark BF
Lone Verner Nielsen FBF
Mariann Marquart  
Marianne Hansen BF
Marianne Jørgensen BF
Marianne Kirk Jepsen BF
Marianne Kjemstrup Hansen Ny!
Marianne Lykke Harmsen  
Marianne Steenholdt Bork  
Marie Birk BF
Martha Andresen BF
Martin Pabst  
Martin Rasmussen BF
Merete P. Wedell-Wedellsborg BF
Merete Sandahl BF
Merete Skyum Christensen BF
Mette Børsting Hofman Ny!
Mette Christensen BF
Mette Lauritsen BF
Mette Pia Persson BF
Mette Schmidt  Hermansen BF
Mette Skov BF
Mette Weinrich BF
Michael  Hallengreen Larsen BF
Michael Bonde Nielsen Ny!
Minna Christensen BF
Mogens Grønlund BF
Mogens Rokkedrejer Larsen BF
Mohamed El Kabier BF
My Nørup Bjerre BF
Nickie Langballe BF
Niels Konzack Møller FBF
Niels M. Poulsen BF
Niels Ole Nielsen FBF
Niels Peter Rothgardt BF
Niklas Thulin BF
Nils H. Nilsson BF
Nils-Peter Morley BF
Nina Gyllenborg BF
Ole Bang BF
Ole Bjørn Rasmussen BF
Ole Christiansen BF
Ole Grønne Ny!
Ole Holmer-Bretlau BF
Ole Holst-Pedersen BF
Ole Nielsen BF
Ole Stjernholm Svendsen BF
Ove Smedegaard FBF
Palle John Jensen BF
Palle Kofoed Blem FBF
Palle Rasmussen BF
Palle Schmidt BF
Per Blom BF
Per Bøge Stærmose BF
Per Jessen-Klixbüll BF

Per Kjærsgaard-Andersen Ny!
Per Sørensen BF
Pernille Olsson BF
Peter Brøndum BF
Petra Juel Pedersen BF
Philip Møller BF
Pia Jørgensen BF
Pia Rishøj Christiansen BF
Poul Erik Hansen BF
Poul Fasdal BF
Poul Henrik Mikkelsen BF
Preben Marcussen BF
Randi Bech Chr Hoffmann BF
Rie Pedersen BF
Rie Skytt BF
Rolf Hapel BF
Runa Larsen BF
Rune V. Fisker BF
Ruth Spure Nielsen BF
Sanne Lyhne BF
Sif Huusom Mogensen Ny!
Steen K. Nielsen BF
Sten Tiedemann Ny!
Stinne Thorsen BF
Susanne Andersen BF
Susanne Hyldgaard BF
Susanne Jakobsen BF
Susanne Møberg BF
Susanne Sander BF
Susanne Vinther BF
Sven Wemmelund FBF
Svend Menne BF
Søren Frischknecht Christensen BF
Søren Larsen BF
Søren Roar Hansen  
Søren Sigaard BF
Tage Affersholt BF
Tage Lundgaard BF
Tenna Storgaard Zangenberg Ny!
Thea Kirkegaard BF
Theis Petersen Ny!
Thomas Høy  
Thomas Klit Pedersen BF
Thomas Lund Ny!
Tina Kehlet-Munk BF
Tine Anbo BF
Tine Bringsjord BF
Tine Marcussen Ny!
Tinne Bogø BF
Torben  Jensen BF
Torben Bystrup Jacobsen BF
Torben Høyer BF
Torben Møller Jensen BF
Torben Nørregaard  Rasmussen BF
Torkild Hofman BF
Tove Bilde Nielsen BF
Tove Engdal Christensen BF
Tove Grunnet BF
Troels Gaarde BF
Tyge Folke Nielsen BF
Ulla Broch BF
Ulla Krag Jespersen BF
Ulla Solholm Olsen BF
Ulla Warming BF
Vagn Nørlund Christensen BF
Vibeke Nellemann Ny!
Vibeke Rasmussen BF
Wencke Vibæk Pedersen BF
Øyvind Simonsen FBF
Aase Grundal BF
Aase Lønstrup Larsen BF 
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JYLLAND MELLEM TVENDE HAVE
Jylland mellem tvende have

som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet

løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:

Lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.

Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen fl yve vil;

Hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten fl yver over hav,

gæster her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,

fremtid folder ud din magt;
Havet af sit fulde bryst

synger højt om Jyllands kyst.

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet

løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:

Lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.

Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen fl yve vil;

Hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten fl yver over hav,

gæster her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,

fremtid folder ud din magt;
Havet af sit fulde bryst

synger højt om Jyllands kyst.


