
VIKINGEFORENINGENS 24. ÅR

Afl agt i forbindelse med den 25. generalforsamling

Søndag d. 9. september 2018

på Thors Mølle i Marselisborg Skoven, Aarhus

BERETNING 
2017-2018



Vikingeforeningen Generalforsamling 2018
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 17/18

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 2017/2018



2017/2018 3

Vikingeforeningen Generalforsamling 2018
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 17/18

GENERALFORSAMLING 2018
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 9. SEPTEMBER 2018 KL.12.00

PÅ THORS MØLLE MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 14.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2017/18

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

5.  Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes senest 8 dage inden generalforsamlingen)
(Bestyrelsen har et forslag til ændrede åbningstider.)

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 – valg af revisor
 - Bestyrelsesmedlem Bente Nilsson modtager ikke valg 
 - Bestyrelsesmedlem Lone Mark modtager valg (2år)
 
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 150 kr., jf. opslaget i klubhuset og udsendt mail.
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SÆSONEN 2017/18
Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde søndag d. 17. septem-
ber umiddelbart efter generalforsamlingen med Ole 
Holmer-Bretlau som formand, Runa Larsen som næst-
formand, Bente Nilsson som kasserer, Lone Mark med 
ansvar for tillidsfolk og Ole Stjernholm Svendsen som 
huschef.

Ud over konstitueringsmødet har bestyrelsen holdt 4 
egentlige bestyrelsesmøder med deltagelse af supple-
anten Frank Oxlund Rasmussen.

Der er ikke afholdt fl ere bestyrelsesmøder end de 
nævnte 4, da mange opgaver / problemer løses via per-
sonlig kontakt ved Ballehage eller via mail-korrespon-
dance.

Når vi kigger tilbage på året, kan vi med en vis til-
fredshed konstatere, at vi nåede i mål med planlagte 
aktiviteter – om end ikke til tiden, så blev handlingspla-
nerne trods alt realiseret.
• I begyndelsen af 2018 fi k vi etableret vores selvop-

fundne varmestyringssystem i kaffestuen – og det 
fungerer! Forudsat altså, at døren til kaffestuen hol-
des lukket.

• I marts udskiftede vi 100 l. varmvandsbeholderen på 
toilettet med 2 nye 5 l. varmvands-beholdere i hhv. 
køkkenet og på toilettet. Resultatet er, at vi nu hur-
tigt får varmt brugsvand, hvilket er en helt ny ople-
velse ved Ballehage. 

Samtidigt opnår vi en ikke uvæsentlig energibe-
sparelse.

• Vi nåede næsten i mål med at få indsamlet mail-adres-
ser på alle medlemmer. Ud af de registrerede 458 
medlemmer mangler vi nu kun mail-adresser på 6 
medlemmer, hvoraf 2 ikke har nogen mail-adresse – 
dvs. 99 % målopfyldelse!

• Vi fi k stort set gennemført de ønsker, som vi hav-
de oplistet til Aarhus Kommunes Idrætscentre, vedr. 
forbedring af badeanlægget ved Ballehage 
(mere herom under afsnittet om Kommunen)

• Vi fi k nedsat et 25 års jubilæums-udvalg med del-
tagelse af Albert Welinder (formand), Anne Daa og 
Jonna Toft. Udvalget har siden suppleret sig selv 
med Ann Mønster Frost og Alice Østergaard samt 
med Runa Larsen fra bestyrelsen.

Men det projekt, der uden sammenligning har fyldt mest 
både tids og aktivitetsmæssigt samt økonomisk er:

Saunaprojektet
I 2016/17 nedsatte bestyrelsen en ”saunagruppe” med 
deltagelse af Niels Poulsen (konsulent), Ole Stjernholm 
Svendsen og Ole Holmer-Bretlau. Gruppen har siden 
suppleret sig med Anders Fenger Eriksen, der bl.a. har 
en baggrund som energikonsulent. 

Denne gruppe har holdt adskillige projektmøder og 
været på ”studiebesøg” på Jomsborg. samt afl agt et 
par besøg hos materialeleverandører. Endelig har der 
været afholdt møder med mulige håndværksfi rmaer.

Både Niels og Anders har udøvet en uforlignelig ind-
sats omkring vort saunaprojekt. 

Niels har udarbejdet et betragteligt antal inspirations- 
og konstruktionstegninger, og Anders har ledt os på 
rette vej omkring bl.a. valg af isoleringsmateriale samt 
tekniske løsninger i øvrigt. Så bestyrelsens repræsen-
tanter har følt sig godt hjulpet af de 2 energiske, enga-
gerede og kompetente konsulenter.

Projektet fi k en vitaminindsprøjtning d. 20. decem-
ber – dagen før midvintermarkeringen – da vi fi k den 
glædelige besked om, at vi havde modtaget et 50 % ‘s 
tilskud fra Anlægspuljen på i alt ca. 172.000 kr..

Det var lidt euforisk, at modtage denne ”før-julegave”!
Det positive tilsagn tilførte også projektgruppen eks-

tra energi – for nu var det alvor!
Nu skulle vi realisere det projekt som indtil da kun 

havde været på idé- og tegningsstadiet.
Vi gennemførte et udbud af tømrer-, el- og vvs-en-

treprisen. De valgte håndværkere har indtil videre ikke 
skuffet – og fastlagte tidsplaner er overholdt.

Handicaptoilet og urinal blev færdiggjort primo juni.
Selve saunaen bliver færdiggjort i august.

Sauna-nedbryder-holdet – Knud, Bo, Ove og Anders
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Projektgruppen / bestyrelsen vurderer, at den færdige 
sauna lever op til vore ambitioner om en funktionel og 
æstetisk smuk sauna med panoramaudsigt.

Bestyrelsens håb er, at alle medlemmerne vil tage 
godt imod den nye sauna, som vi nu skal leve med de 
næste 20 år!

Badesæsonen
Sidste år skrev vi i beretningen, at badesæsonen havde 
været uden vejrmæssig dramatik. 

Det er af gode grunde ikke overskriften, når badesæ-
sonen 2017/18 skal beskrives.

Snarere tvært imod….!
I weekenden 28. – 29. oktober fi k vi uvenligt besøg 

af ’Stormen Ingolf’.
Vi undgik med nød og næppe en vandskade på klub-

huset. Søndag aften d. 29. oktober, da stormen ’Ingolf’ 
var på sit højeste, stod vandet få centimeter under gul-
vet i klubhuset! 

Det var da ikke muligt at gå omkring badeanlægget 
med gummistøvler uden at få vand i støvlerne. 

Vores redskabsskur på bagsiden af damernes om-
klædning stod under vand. Men redskabsskuret fi k ikke 

synlige skader efter oversvømmelsen – udover at der lå 
et mudderlag på fl iserne.

Stormfl oden efter Ingolf ødelagde dog det ’frit-grav-
nings-arbejde’ af gangbroen, som vi lavede i april 2017 
på vores arbejdsdag.

Selve badeanlægget fi k ikke synlige skader efter ’In-
golf’, bortset fra at malingen på den nederste del af hu-
set fl ere steder havde løsnet sig.

Derimod led gangbroen foran anlægget overlast, da 
strøerne under gangbrædderne, der fl ere steder var 
’formuldet’ blev skyllet væk – så fl ere gangbrædder 
vippede. 

De alvorligste skader på gangbrædder og underlag 
blev repareret af kommunen i juni.

Dramatikken blev afl øst af fredeligere tilstande. 
Vinterbadningen i november, december, januar og til 

dels februar forløb uden de store naturmæssige udfor-
dringer – og fl ere Ballehagevikinger begyndte at sukke 
efter is eller i det mindste grødis.

Og pludseligt skete der noget ...!
Dramatik ...?
En kombination af kraftig østenvind og stærk frost 

konverterede vores badebro til en isskulptur som bille-
derne på for- og bagside af beretningen viser.

Vinteren var i sandhed kommet til Ballehage!
D. 2. marts bad Aarhus Kommunes Idrætscentre os 

spærre broen af midlertidigt, da selve broen var isglat 
og farlig at gå på, og badetrapperne var næsten umuli-
ge at bruge, da trappetrin og gelænder var is-behængte. 
Frygten var ødelagte trin – fordi bolte kunne være rykket 
over og trukket ud af de voldsomme is-mængder.

I ca. en uge måtte vi bade fra stranden. 
Hvor vi dog savnede vores bro i denne uges tid ...!

Gl. sauna – isoleringen var delvis ædt af musene

Morgenstemning kl. 5.30 d. 6. maj Rigtig vinterbadning d. 2. marts
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Situationen var så usædvanlig / ekstraordinær, at 
selv vores mesterbader Ib Hessov ikke kunne mindes 
en tidligere og lignende is-situation ved Ballehage. Og 
Ib har trods alt oplevet 35 vintre ved Ballehage…!

Den ekstreme vejr- og bro-situation bevirkede af for-
ståelige grunde også et dramatisk fald i fremmødet. 
Enkelte dage var fremmødet under 20, hvoraf fl ere ikke 
tog turen i Aarhus Bugten via stranden pga. pænt store 
bølger og den stenede strandbund.

Blandt de gæve vikinger, der trods alt mødte op, var 
der enkelte der fi k den ultimative oplevelse, nemlig at 
bade i grødis og dermed blive beriget med den fantasti-
ske og ekstatiske fornemmelse af isterninger, der triller 
ned ad ryggen med efterfølgende salsa af endorfi nerne 
i kroppen.

Det er jo sådanne oplevelser, der gør vinterbadning til 
noget helt specielt og vanedannende.

Så badesæson 2017-18 blev altså både dramatisk og 
minderig.

Kom bare an ’Kong Vinter’...! 
Ballehagevikingerne frygter dig ikke ...!

VinterSolhvervsMarkering d. 21. december
Solhvervsfejringen begyndte – som traditionen byder 
– med afsyngelse af ”Ballehages Midvintersang” og vi 
afsluttede med ”Vor sol er bleven kold” akkompagneret 
af Henrik Bredholdts betagende, klangfulde sopransa-
xofon.

Traditionen tro skulle der også holdes en tale. 
Henrik Harmsen var årets taler og hans muntre tale 

bringes her i meget kort uddrag:

”... Runa talte sidste år om sine oplevelser fra tiden i 
Grønland og ikke mindst, og meget aktuelt om, hvor 
stor en begivenhed vintersolhverv er deroppe. 

Den oplevelse har jeg endnu til gode, men tror gerne 
at det efter en lang periode, hvor man slet ikke ser so-
len, er noget man for alvor ser frem til at fejre.

Helt så galt er det dog ikke på vores breddegrader, 
hvor solen trods alt når op over horisonten hver dag.

Livet både kan og skal jo også leves om vinteren, og 
det er jo i høj grad det vi gør her, ikke sandt?!

Jo, for livet er ikke det værste man har ...
Somme tider har nogle af os det måske bare med at 

glemme, hvor godt vi i virkeligheden har det. Vi tager 
det for givet, når vi sidder hernede og hygger os i hin-
andens gode selskab.

... En oplevelse, der udspandt sig kun nogle få hund-
rede meter herfra for et par år siden er dog alligevel 
det, som har gjort mest indtryk på mig i den her sam-
menhæng.

For samtidig med at jeg sidder her i klubben – og ja, 
tager det for givet – er Ivan fra vores ukrainske datter-
selskab for første gang i Danmark og indlogeret henne 
på Hotel Marselis.

Da Ivan så efter nogle dage skulle hjem igen til Ukra-
ine, spurgte Marianne ham, hvad han så havde syntes 
bedst om ved Aarhus. Var det Aros, Den Gamle By eller 
måske atmosfæren ved Åen? 

Næh svarede Ivan; ”Det bedste jeg har oplevet her er, 
når jeg har trukket gardinerne fra og åbnet vinduet i mit 
hotelværelse og nydt den friske luft og udsigten over 
bugten mens solen står op!” 

Vil I tro det; Ivan havde slet ikke lyst til at rejse hjem…
Jeg har været i Ukraine mange gange og jeg forstår 

ham 200 % – godt og vel endda!...”

Afslutningsvis uddelte Henrik en omskrivning / gendigt-
ning af Benny Andersens ‘Svantes lykkelige dag’ – som 
i Henriks gendigtning var blevet til ’Vinterbaderens lyk-
kelige dag’. 

Denne prægtige sangtekst kan nu indgå i Ballehage-
vikingernes efterhånden fyldige sanghæfte.

’Vinterbaderens lykkelige dag’. blev naturligvis afsun-
get akkompagneret af Henrik Bredholt sopransaxofon, 
som formanden aldrig bliver træt af at lytte til.

Efter afsyngelsen af ”Vor sol er bleven kold” affyrede 
Ole Svendsen raketten – og det blev traditionen tro en 
fl ot og vellykket affyring. 

Opmuntret af sang, tale, raket og god stemning vend-
te opmærksomheden sig mod den traditionelle mor-
genbuffet! 

Efter morgenmaden bød bestyrelsen på ”boblevand” 
– for nyheden om, at vi havde fået et tilskud på ca. 172 
tkr. fra Anlægspuljen skulle da fejres…!

Vinterbadning med grødis
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Rengøringsdag lørdag d. 14. april
Ca. 40 gæve Ballehagevikinger mødte op til rengø-
ringsdagen. 

Arbejdsholdet begyndte dagen med morgenmad og 
så blev der ellers arbejdet ivrigt og effektivt frem til 
middagstid. 

Der blev fejet, skovlet, pudset og spulet. 
Vores lille badehus med kaffestue, køkken / forrum, 

skorum og sauna samt omklædning, og de omkring-
liggende strandarealer blev rengjort, og badeanlægget 
blev påført algerens. 

Dagen forinden havde vi fået hjælp af en gravko til at 
fjerne sand omkring gangbroen. Den klarede forarbej-
det, men på selve rengøringsdagen knoklede fl ere vi-
kinger med at fjerne sand under gangbroen. På trods af 
det hårde arbejde var humøret højt.

Resultatet af indsatsen 
var synlig, og huschefen 
var ovenud tilfreds med 
arbejdsiveren og slutre-
sultatet – så han smile-
de bredt, som betalt for 
det ...?

Formiddagen sluttede 
af med, at Dagmar Nybo 
Bretlau sammen med 
Birgit Kleis serverede 
en delikat og tilstrække-
lig samt velfortjent fro-
kost for de arbejdsivrige 
vikinger.

Gorm og Birthe i gang med oprydningen

Frokosten var stor, delikat og velfortjent...

Hanne – med et smil på læben 
– i gang med saunarengøring

Huschefen instruerer og uddeler arbejdsopgaver

Ole, Søren og Palle 
– nogen arbejder, andre 
har hænderne i lommen 
– gæt selv på rollefordelingen!

Vi fi k maskinhjælp til en del af det hårde garvearbejde....
Karsten Madsen og Ole Bang kigger på

Runa demonstrere disciplinen 
– effektiv fejningGraverholdet i gang med det hårde arbejde
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På trods af opslag, havde 
mange medlemmer glemt 
at fjerne badesko fra sko-
rummet inden rengørings-
dagen. Det blev til 3 fyldte 
affaldssække, som de føl-
gende dage blev ”gennem-
søgt” af de glemsomme 
medlemmer.

Sæsonafslutning 
lørdag d. 19. maj

Flagene blev kontrolleret og 
koordineret hejst op af Pal-
le Blem og Ole Svendsen, 

mens vi andre sang ‘I østen stiger solen op’, akkom-
pagneret af Henrik Bredholts skønne og sprøde sopran-
saxofon.

Det var både smukt og stemningsfuldt – og endnu 
engang kunne vi konstatere, at B.S. Ingemann’s dejli-
ge morgensang, bliver vi aldrig trætte af at synge – og 
da slet ikke når afsyngelsen foregår ved vores dejlige 
Ballehage.

På basis af tilkendegivelserne sidste år havde vi igen 
arrangeret ”afdansningsbal” til musikledsagelse af 
Klezmerduo.

Alle glædede sig til dansen og det ventende morgen-
bord, så derfor måtte formanden begrænse sin tale-
strøm.

Formanden konstaterede indledningsvis, at der – for-
ståeligt nok – var en munter stemning på stranden, og 
fortsatte så:

”... Prøv lige at se på jer selv!
Hvad ser I?
I ser formentlig en velformet krop, der bærer præg af, 

at I har passet jeres vinterbadning?

Prøv så, at lave den samme øvelse i morgen.
Der ser I formentlig den samme velformede krop, 

men nu ser I ikke længere en vinterbader, nu ser I bare 
en person, der er kommet til Ballehage for at bade.

Vinterbadesæsonen er slut. 
Vi lukker saunaen.
Om præcis en uge bliver vores gamle sauna revet ned. 
En håndfuld medlemmer har meldt sig til nedrivnings-

holdet under kyndig ledelse af Anders Fenger Eriksen
Så hvis nogen af jer ønsker et klenodie fra ”de gode 

gamle dage” ved Ballehage, så kan I jo komme forbi 
næste lørdag og tage et lille stykke med af vores vel-
tjente sauna, og vise det frem til børn og børnebørn, når 
I for 117. gang beretter om vinterbadningens velsignel-
ser – og de primitive rammebetingelser, som vi havde 
her ved Ballehage i ”gamle dage”.

For d. 10. september – dagen efter vores generalfor-
samling – påbegynder vi en helt ny æra her ved Balle-
hage.

Vores nye og udvidede sauna åbner – og der vil for-
mentlig ikke være et øje tørt – håber vi – når I ser resul-
tatet af vore anstrengelser.

... Inden I nu skal ud at danse sammen med Klezmer-
duo, så lad os endnu engang glæde os over dette skøn-
ne fristed, som giver os så mange gode foranderlige 
morgener i gode badevenners selskab.

Her oplever vi på alle tider af året, hvor såre enkelt 
livet kan være: 

Ballehagevikingerne i danseformation med Klezmerduo 
som musikalske indpiskere

Klezmerduo i spidsen for Ballehagevikingerne

På vej tilbage til fastlandet ....med musikledsagelse

Knud havde da vist glemt at 
fjerne sine badesandakler 
inden rengøringsdagen...
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Ud ad broen og i vandet for at oplever, at vores krop 
og sjæl bliver opladt. 

Kort og godt vi oplever igen og igen vore morgener i 
Paradis.

Rigtig god sommer i Paradis.”

Billederne i beretningen 
fra kædedanse både 
på broen og på stran-
den viser, at Ballehage-
vikingernes humør får 
en ekstra tand, når der 
danses til Klezmerduos 
inciterende musik.

Efter kædedansen sang 
vi ’I Danmark er jeg født’ 
– også denne gang led-

saget af Henrik Bredholts klangfulde saxofon.
Vi afsluttede traditionen tro arrangementet med at 

sætte tænderne i det indkøbte morgenbrød og fi k ’en 
lille en til halsen’ til tonerne af kaffemaskinens lystige 
brygning!

Bestyrelsen har såmænd inviteret Klezmerduo også 
til sæsonafslutning 2019.

Er vi ved at skabe en ny tradition, hvor sæsonafslut-
ningen også bliver afdansningsbal?

Sankt Hans aften d. 23. juni
Aftenen blev ikke en af disse uforglemmelige aftner.

Og dog ...!
Der var nemlig udstedt forbud mod afbrænding af 

Skt. Hans bål – p.g.a. den usædvanlige tørke, som 
Danmark havde oplevet det meste af maj og i juni frem 
til Skt. Hans.

Vi måtte derfor nøjes med 3 bålfade, og det var ikke 
meget at varme sig ved på denne bidende kolde Skt. 
Hans-aften.

Det kolde vejr og det afl yste bål prægede også frem-
mødet ved Ballehage. 

De Ballehagevikinger med familie, der mødte frem 
havde fundet vintertøjet frem…!

Hekseafbrændingen ved Ballehage var af gode grun-
de afl yst ...!

Og dog ...!
For Anne Stechers plejesøn havde selv lavet en sød 

lille heks, som så blev sendt til Bloksbjerg over et af 
bålfadene….

Men ingen Skt. Hans ved Ballehage uden båltale. 
I år var det Anders Fenger Eriksen, der havde påtaget 

sig opgaven. 
Anders havde på bedste vis sat sig selv i scene. 
Anders, der var ’sjakbajs’ på saunanedrivnings-hol-

det, havde nemlig fremstillet en talerstol af de gamle 
sauna bænkesæder. Anders er vel ikke ingeniør for in-
genting ...?

Anders holdt en fi n tale, som her bringes i kort ud-
drag:

”... Vi er alle kommet her i aften og samles om lidt til 
det som vore forfædre har gjort i årtusinder siden isen 
forsvandt fra vore breddegrader.
• De tændte bål for at varme sig
• De tændte bål for at holde de vilde dyr væk
• De tændte bål for at advare mod fjender.
• Bålet varmer. Det fortærer. Det udsletter sig selv
• Det ligner os mennesker. Der brænder en ild i os. Vi 

brænder hver især for noget. Hvis vi ikke brænder for 
noget, så skal vi overlade det til andre.

• Det er ilden i os der er vores bestemmelse og giver 
livet mening.
 

... Når vi brænder en heks af på bålet i aften, så sym-
boliserer den heks, for mig at se, alt det onde og mørke 
i verden. Alt det som er med til at ødelægge livet, fæl-

Henrik Bredholt akkompagnerer ’I østen stiger solen op’ Her sendes heksen til BloksbjergÅrets heks

Gert modtager velfornøjet 
danseundervisning 
af Ann-Mai fra Klezmerduo
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lesskabet og lyset. Det kan være egoismen, hadet el-
ler fordommene, som er med til at skabe splid imellem 
mennesker ...
I dag har vi fredelige hensigter, når vi tænder bål. I dag 
er der nemlig tale om et glædesbål, eller et glædesblus, 
om man vil. 

Om lidt skal vi synge Midsommervisen, og vi synger 
bl.a. følgende: ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine 
trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”. 

Trolde og hekse bliver fortsat nævnt. Måske skal vi i 
dag forstå dem som dæmoner, de mørke kræfter, inden 
i os selv eller uden for os selv; når vi møder modgang, 
sorg, uretfærdighed, ulighed og lignende?! 

Måske giver bålet, og de lyse dage og nætter, os tro, 
håb, fortrøstning, optimisme, glæde, tilfredshed og for-
ståelse?! For alt virker lidt lettere på denne tid, ved mid-
sommer. 

Og så kommer vi til endnu et bud på, hvorfor vi mø-
des: Skt. Hans er nemlig også – ganske enkelt – også 
historisk set – en social skik, hvor man kan mødes, fe-
ste og hygge sig med hinanden...”

Anders sluttede med at spille ganske smukt på sit jagt-
horn – ikke en falsk tone var at høre.

Stemningsfuldt var det – og et kort øjeblik glemte de 
fremmødte den isnende Skt. Hans-kulde.

Men inden vi sluttede og de små bål langsomt brænd-
te ud, skulle vi naturligvis synge Midsommervisen, og 
det gik efter omstændighederne godt. 

Kommunen
D. 28. maj blev der monteret 3 nye badetrapper. Af lidt 
uforklarlige grunde blev de sidste 2 badetrapper først 
monteret en lille måned senere.

Men nu har vi endelig 5 brugervenlige badetrapper.
En rigtig fi n forbedring af vore faciliteter ved Balle-

hage.
Bestyrelsen oplever, at medlemmerne har taget godt 

imod de nye badetrapper. Nu føler vi os ikke længere 
som bjergbestigere, når vi går op ad de nye trapper!

Vi har meddelt Aarhus Kommunes Idrætscentre (AKI), 
at vi er ganske fornøjet med de nye trapper.

Bestyrelsen havde traditionen tro også i år et møde 
med (AKI) i april.

Her oplistede vi vore ønsker til forbedring af badean-
lægget:

• 4 nye ’tværbænke’ med tilhørende knager – 2 nye 
i damernes omklædning og 2 nye i herrernes om-
klædning (blev etableret i juni)

• Udskiftning af rådne brædder og strøer foran bade-
anlægget. (er delvis sket i juni)

• Maling af badeanlægget – helt eller delvist (er endnu 
ikke sket…… og vil formentlig først ske i 2020 – 
indtil da må vi klare os med ’pletmaling’!)

• Udskiftning af rullebeslagene på skodden foran vin-
duet i forrummet. (Er sket….!)

Samarbejdet mellem foreningen og AKI må fortsat be-
skrives som gnidningsfrit. 

Triathlon klubben 
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også i år 
lavet en aftale med. Ifl g. aftalen kan triatleterne benyt-
te vores klubhus hver lørdag fra kl. 9.45 til kl. 12 i peri-
oden 19. maj – 15. september.

Aftalen er godkendt af Aarhus Kommunes Idrætscentre.

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. 9. september.

Hvor også nye udfordringer vil blive fremlagt og drøftet.
Vejret har til tider været dramatisk – men livet ved 

Ballehage har sin egen stille rytme. 
Vi holder af den regelmæssighed, som det daglig bad 

er for os.
Jeg mindes ikke nogen morgen, hvor humøret ikke 

var bedre ved afgang end ved ankomst til Ballehage.
Stedet har sin egen magi og sin egen betydning i vort 

daglige liv.
Jeg fryder mig dagligt over Ballehages skønhed og 

over, at vi har en velfungerende morgenbadeklub, hvor 
alle opgaver løses v.hj.a. frivillig indsats fra medlem-
merne. 

Uden den frivillige indsats og specielt uden vore til-
lidsfolk havde vi ingen forening. 

Vores forening sprudler af livskraft – og det skal til-
lidsfolk og frivillige have en STOR TAK for.

Ole Holmer-Bretlau, 
formand

Juli 2018
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Resultatopgørelse 2017-18 2016-17

Indtægter:

1. Kontingent 184.400 136.100

2. Ventelistegebyr 10.239 8.608

3. Pasning af bygninger og arealer 16.000 16.000

4. Tilmeldingsgebyr GF 2016 (GF 2015) 12.750 7.900

5. Renter på bankkonti 0 305

6. Triatlon 630 560

7. For meget hensat skyldig el 7.500

8. Tilskud Anlægspuljen til saunaprojektet 150.000

Indtægter i alt 381.519  169.473 

Udgifter:

1. Generalforsamling 2017 (GF 2016) – fortæring, beretning mv. 37.553 28.596

2. Gaver m.m. 1.331 1.746

3. Husudgifter, inkl køkken (2016-17) 15.830 71.471

4. Bankgebyrer 420 405

5. Kontorartikler mm. 2.982 3.609

6. Midvinter , Sct. Hans +Sæsonafslutning 10.907 7.522

7. El 29.579 29.222

8. Pasning af bygninger og arealer 16.000 16.000

9. Saunaprojekt 304.470

10. Diplomer og skilte til krus 277 1.240

11. Mødeudgifter 3.281 2.300

12. Forsikring 877 883

13. Telefon 631 661

Udgifter I alt 424.138 163.654

ÅRETS RESULTAT -42.619 5.819

Balance pr. 31. juli 2018 Aktiver Passiver

Foreningskonto, Danske Bank 300.058

Skyldig el 0 10.000

Skyldigt depositum 0 200

Skyldig pasning af bygninger og arealer 0 5.000

Skyldig skilte 0 621

Skyldig saunaprojekt 300.000

Til gode Anlægspuljen 150.000

Egenkapital pr. 31. juli 2018  note 1) 134.237

450.058 450.058

Note 1) Egenkapitalens specifi kation:

Saldo pr. 1. august 2017 176.856

+årets resultat -42.619

Egenkapital pr. 31. juli 2018 134.237

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor

Husk indbetaling til Reg. 4695 Konto 10138760
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TILLIDSHVERV
Rapport fra tillidsfolket
At møde ind på sit ’arbejde’ en tidlig morgen og opdage, at 
det hele bare fungerer som det skal, og at det også gør det 
dagen efter og dagen efter igen osv., er helt vidunderligt.

Og sådan er det for alle vi medlemmer hernede ved Bal-
lehage.

Vi ankommer gående, cyklende eller kørende og har en 
forventning om, at badeklubben er åben og at vi kan få 
varmen i saunaen efter et, om vinteren koldt bad, efter-
fulgt af en varm kop kaffe/te i kaffestuen eller udenfor.

Vi forventer også, at toilettet og saunaen er rengjort, at 
viskestykkerne er vasket, at der er siddepuder til alle, at 
der er fejet i omklædningsrummene, at der er pyntet op til 
jul/nytår, at der er hygget med blomster i køkkenet og kaf-
festuen, at der bliver skrevet vand- og lufttemperatur op 
på tavlen, at vores indskrivningsbog ligger klar og at der 
bliver lavet statistik over antal besøgende. At vandhanen 
bliver ordnet, hvis den drypper, at der bliver taget billeder 
af vore medlemmer, at vores hjemmeside er ’up-to-date’, 
at der bliver lukket ned hver dag, at der er samlet skrald 
op fra stranden, at der er fuldmåneåbning og at der bliver 
holdt arrangementer såsom vintersolhverv, sæsonafslut-
ninger, Skt. Hansaften med bål og båltale og den årlige 
generalforsamling. Der kunne nævnes mange fl ere ting.

Vi har rigtig mange tillidsfolk i vores badeklub og det 
betyder jo, at vi kan bevare dette skønne sted og mødes 
med, efterhånden som man bliver kendt i klubben, gode 
venner. 

Jeg har hørt, ”at solen skinner på gode folk”! Jeg synes 
bestemt, at vi tilhører den kategori.

Tusind tak til alle I tillidsfolk for året der er gået. Vi sætter 
stor pris på jeres arbejde.

Og til alle I, som har en lille 
”tillidsmandstjanslyst” i jer, I er 
meget velkomne til at henven-
de jer til mig. Ellers kommer jeg 
pludselig og griber fat I jer!

Vi ser dem ikke altid, disse til-
lidsfolk, de opererer ofte i skyg-
gen, men vi ved de lige har væ-
ret der, er i blandt os eller på vej 
ned til os.

Kærlig hilsen Lone Mark
fra bestyrelsen

Lone Verner Nielsen udnævnes 
til ærestitlen ’Bådsmand’

Skt. Hans – Anders blæser smukt på sit jagthorn

Skt. Hans – Anders holder tale fra sin selv-
fremstillede talerstol- sæderne fra den gamle sauna 
blev genbrugt

Skt. Hans-bålet 2018 var erstattet med 3 bålfade
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE
2017-2018
ÅBNERE:

Søndag: John Jacobsen
Mandag: Ole Holmer-Bretlau og Dagmar
 Nybo Bretlau  
Tirsdag: 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 

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag: Alice Amtkjær, Ingrid Bjerrum 
Tirsdag: Mette Persson, Hardy Koch
 Anne Daa og Ann Mønster
Onsdag:  Niels Poulsen , Palle Blem, 

 Palle Schmidt 
Torsdag:  Birte Jepsen, Ulla Solholm, 

 Helle Budtz og Marianne Jørgensen 
Fredag: Øjvynd Simonsen og 

 Mette Christensen 
Afl øsere: Birthe Lind 

LUKKERE/LØRDAGE:
Hver 5. lørdag lukker:
Tove Engdal og Jens Christensen
Bente Nilsson og Nils Nilsson
Inger Lise Frederiksen og Inger Bertelsen
Birthe Lau og Dorthe Andersen 
Henrik Loftheim og Lis Justensen 
Afl øser: Tinne Bogø

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Poul Fasdal
Lise Mikkelsen og Jørgen
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau 
Henrik Dencker, Lone Helge og Torben M Jensen
Karin Munch og Tyge Nielsen
Afl øsere:
 Minna Christensen og Ove Smedegaard

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

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde:
Niels Konzack 

Fuldmåne badning:
Søren Sigaard

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

Bestyrelse:
Formand: Ole Holmer-Bretlau
Næstformand: Runa Larsen
Kasserer: Bente Nilsson
Huschef: Ole Svendsen
Tillidshverv: Lone Mark 

Suppleant: Frank Oxlund Rasmussen
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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 interessen for vinter-
badning ved Ballehage Søbad.

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

§ 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september 
måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og 
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som øn-
skes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før ge-
neralforsamlingens afholdelse.

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 5 personer: Formand, næstfor-
mand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv. De en-
kelte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 
2 år ad gangen. Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges 
i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen 
konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Forenin-
gens 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 måt-
te anse det for påkrævet, eller når halvdelen af foreningens med-
lemmer over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom 
med motiveret dagsorden. På ekstraordinære generalforsamlinger 
kan valg til bestyrelsen 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 samt 
ved udsendelse af mails til de medlemmer, der har oplyst mailad-
resse 

§ 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 samt 
ved ophør af tillidshverv tilbageleveres. Nøglen er personlig og må 
ikke udlånes.

§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
Kontingent for en sæson skal indbetales umiddelbart efter den år-
lige generalforsamling og senest 15. oktober. Kontingentet bør så-
ledes ikke indbetales før generalforsamlingen er afholdt.
 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.

§ 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 ef-
ter 2 års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. 
Diplomer kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markerin-
gen af midvinter, eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens 
valg. Efter 20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuld-
befaren vinterbader (fbf) fi nde sted og efter 30 års regelmæssig 
badning kan udnævnelse til mesterbader (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 klub-
huset, rengøring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmåne-
badning, fl aghejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en 
sæson ad gangen og det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for 
tillidshvervene, koordinerer opgaverne og udarbejder vagtplaner, 
så de foreligger til den årlige generalforsamling.

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

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig til medlemmerne via foreningens op-
slagstavler samt ved lejlighedsvis udsendelse af mails til de med-
lemmer, der har oplyst mailadresse 
 Det er medlemmernes pligt at holde sig orienteret om opslag/
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 bestyrel-
sesmedlems 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 frem-
me af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslut-
ning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og 
bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling ind-
stille 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 september 2017. 

Vikingeforeningen

Morgenbaderne ved Ballehage Søbad
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1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. 
september 1994. Lovene er gengivet i Årsbe-
retningerne og kan endvidere fi ndes på  
foreningens hjemmeside.
www.ballehageviking.dk

 9.  Orden og renholdelse af Ballehage Søbad 
påhviler foreningen og dermed alle medlem-
mer. 
Vær opmærksom på at det er alles ansvar at 
brygge kaffe/the, samt at der er selv-opryd-
ning i kaffestuen.
Se i øvrigt Ballehageprotokollen for oversigt 
over tillidsfolk.

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 disse tider.

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

3.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi 
uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af 
serveringen her, skal du træffe aftale med Ca-
feteriebestyreren.

11.  Badetøfl er kan opbevares i badehuset, men 
alt andet grej skal medtages til det daglige 
bad..

 

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

12.  Du skal holde orden i badetøfl er og bademåt-
ter, og du skal regelmæssigt skylle dine ba-
detøfl er fri for sand.

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

13.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Deref-
ter må der søges om optagelse via Venteli-
ste-proceduren beskrevet på vores hjemme-
side: www.ballehageviking.dk

6.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag 
på tavlen ved den gamle sauna samt pr. mail 
til de medlemmer, som har oplyst mail-adres-
se.

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

7.  Bestyrelsen modtager alle synspunkter m.v. 
fra medlemmerne. Men det skal ske i skrift-
lig form.

15.  Mad og drikkevarer må ikke medtages i sau-
na – med undtagelse af vand.

8.  Med ganske få undtagelser overlader besty-
relsen gaver, hilsner o.lign. fra medlemmer til 
medlemmer ved jubilæer, fødselsdage, syg-
dom og død til medlemmernes egen vareta-
gelse.

16.  Foreningens love og bestyrelsens beslutnin-
ger samt ovenfor anførte punkter skal følges 
af ethvert medlem af foreningen.

Højbjerg i maj 2018

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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CAFETERIEN 
I DET FORLØBNE ÅR
Som bekendt lever Cafeterien sit 
eget liv, uafhængig af foreningen 
og med selvstændig økonomi.

Princippet for Cafeteriens drift 
er enkelthed, sådan at forstå, at 
der indkøbes remedier, som Ca-
feteriens brugere kan anvende til 
brygning af varme drikke, som kan 
nydes efter badet. 

Der indkøbes kaffe af forskellige 
mærker, afhængig af indkøbssted og 
gode tilbud – Cafeterien rutter ikke 
med pengene. Desuden indkøbes 
forskellige teer: Marcussens Univer-
salte og to slags teer fra Perchs Te-
handel, pt. Keemun og Panyong. 

De friske morgenåbnere står hel-
digvis – og mange tak for det – for 
brygningen af den første portion, og 
derefter er det op til de fremmødte 
at hjælpes ad med brygningen.

Betaling foretrækkes via Mobi-
lePay 2345 7654 – det er enklest 
og mest sikkert. 

Kaffeglasset ved Fremmødebo-
gen kan dog indtil videre også be-
nyttes.

Medlemmer, der nyder de varme 
drikke, skønner selv, hvor meget og 
hvor tit de betaler.

I skrivende stund (1.7.2018) ser 
økonomien ganske fi n ud – kas-
sebeholdningen er på 2.497,32 kr.

Så mon ikke Cafeterien i det 
kommende år kan give frokost på 
rengøringsdagen og også komme 
med nogle små overraskelser, især 
i de mørke vintermorgener. Det ple-
jer at blive påskønnet.

Desværre har Cafeteriebestyre-
ren i den forgangne sæson været 
en del fraværende pga. sygdom og 
ferier. Men så er det dejligt at ople-
ve, at både ”assistent” Eigil er trådt 

til, og at andre medlemmer har ta-
get affære og på eget initiativ ind-
købt f.eks. kaffe, så der ikke er op-
stået alvorlige mangel-situationer. 

Sidst har Ingerlise f.eks. indkøbt 
et større parti små mælk – og Hel-
le har sørget for, at vi nu har en fi n 
dug, som kan bruges ved festlige 
lejligheder. I skal alle have en stor 
tak for hjælpen.

Tak til alle for endnu en god sæ-
son – og velkommen til de nye bru-
gere af Cafeterien i den kommende 
sæson. Spørg endelig, enten mig 
eller andre erfarne badere, hvis du 
er I tvivl om noget.

Skulle du i den kommende sæ-
son opdage en akut mangel på kaf-
fe, te, poser til brygning af samme, 
mælk eller sukker, er du meget vel-
kommen til at foretage et indkøb – 
læg blot en seddel i kaffeglasset el-
ler send en SMS til mig på tlf. 2345 
7654 – og lad eventuelt udlægget 
være din betaling for en tid. 

Husk enkeltheden – nyd godt 
af de varme drikke og hjælp med 
brygningen.

Cafeterien ønsker alle en god sæ-
son 2018/2019.

Mange varme morgenhilsner fra 
Lone Verner Nielsen, 

Cafeteriebestyrer
MobilePay: 2345 7654

Nye fuldbefarne vinterbadere 
– Martha, Jens og Alice

Annette Holst-Hansen 
– modtager af ’Den Gyldne Kæde’ 2017

Forkælelse november 2017
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FREMMØDEOVERSIGT

2017-18 har – bort set fra to måneder – været et nor-
malt år -statistisk set. September og marts gør allige-
vel året usædvanligt. I september var tilslutningen til 
morgenbad meget lav med et dagligt gennemsnit på 
68 mod normalt omkring 80-90. Det har sikkert sam-
menhæng med, at det var den vådeste september si-
den 2001 og temperaturerne ikke var pralende. Alle 
husker, at det først blev rigtig vinterbadevejr fra slut 
februar til godt hen i marts. Med kraftig østenvind blev 
det ’pivkoldt’ – broen overiset og lukket i en uge. Da 
måne-den var omme lå det daglige gennemsnit på 39 
mod normalt 65-70. 

Alt i alt har vi haft 1.500 færre morgenbad end i for-
rige sæson, og det på trods af at medlemstallet igen i 
2017/18 er er forøget til nu 458 ”velværeabonnenter”. 
Tilgangen består af 37 nye medlemmer, samtidig har 
24 medlemmer undladt at forny deres medlemskab. 

Rigtig koldt blev det som sagt først i slut 
februar og frem til 20. marts hvor vand-
temperaturen passerede frysepunktet – 
laveste vandtemperatur blev målt til -1 oC, 
mens den laveste lufttemperatur blev -6 
oC (Begge målt kl. 6 om morgenen). 

Badere i hverdagene udgjorde i sæsonen 
gennemsnitlig 55 mod sidste års 61, mens 
weekend-badere ud-gjorde 74 mod sidste 
års 76.

Højeste antal badende var fredag den 
20. april, hvor 103 var ude (året før var hø-
jeste antal 119, men i okto-ber). Vintersol-
hverv – i år torsdag den 21. december – 
trækker som vanligt mange badende – 96 
badende mod 106 året før – og blev den 
dag med fl est badende i december.

Laveste antal badende fi ndes de fl este 
år i løbet af ugen med den 1. januar, og i 
år er ingen undtagelse, kun 9 var i vandet 
1. januar. 

Samlet set er fremmødeprocenten yder-
ligere faldet lidt til 13 % i modsætning til 
de seneste års 15-16%. I foreningens tidli-
ge år præsteredes fremmødeprocenter på 
30 og derover.

Tilslutningen til bad i fuldmånens skær 
er faldet en del. Antallet af badere har va-

rieret fra 3 til 27.
Igen er det vejret i september og marts der spiller 

ind på deltagelsen i disse måneder. Særligt i septem-
ber og oktober er der normalt høj deltagelse, men i år 
var kun 4 personer ude i september, og selv om der var 
to chancer i marts, var kun 4 ude at nyde måneskinnet 
hver af de to dage.

Statistik v. Ole Bang

I fi guren ses vand- og lufttemperaturer sammen med antallet af badende. 
Det er temperaturer på venstre akse og antallet af badende på højre akse.
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Agnethe Lindh BF
Ahrend Küseler FBF
Aksel Horsager BF
Albert Welinder BF
Alice H. Amtkjær BF
Alice Østergård FBF
Allan Iversen BF
Anders Degn 
Anders Fenger Eriksen BF
Anders Kragh Jespersen BF
Anders Stig Vestergaard BF
Andrea Gynther-Sørensen BF
Anette Fallesen Rasmussen BF
Anette Fløe 
Anette Vittrup Mundbjerg BF
Anita Hagemann Sørensen BF
Ann Fogsgaard BF
Ann Mønster Frost BF
Ann S Mikkelsen BF
Anna Marie Thomasen BF
Anna Wejdemann Ny
Anne Mette Plovgaard Ny
Anne Daa BF
Anne Hundtofte 
Anne Marie Ankjær Weinreich 
Anne Marie Kjærsgaard Andersen BF
Anne Mette Hvas BF
Anne Mette Risager Lund 
Anne Meyer Knudsen Ny
Anne Mikkelsen BF
Anne Stecher Christensen BF
Annemette Zoëga Ny
Annette Braarup Lyngby BF
Annette Holst-Hansen BF
Annette Parbo BF
Anni Fisker BF
Annie Lønskov BÅD
AnnJette H. Overvad BF
Ann-Kristina Nielsen Ny
Arne Nabe Poulsen BF
Arne Wind BF
Arvid Bech BF
Asbjørn Karlsson BF
Benny Felthaus BF
Bent Andersen BF
Bent Lassen BF
Bente Damgaard BF
Bente Hau BF
Bente Nilsson BF
Berit Grusholt BF
Berit Madsen 
Bernd J. Peters BF
Beth Windinge BF
Birgit Andersen BF
Birgit Bach BF
Birgit Kleis BF
Birgit Nielsen 
Birgit Overgaard Olesen FBF
Birgit Ryberg Ny
Birgitte Bertelsen BF
Birgitte Brendel BF
Birgitte Carlsen BF
Birgitte Thoftgaard BF
Birte Hessov BF
Birte Jepsen BF
Birthe Bjerrum BF
Birthe Eeg Brøchner BF
Birthe Jensen BF
Birthe Lau BF
Birthe Lind Sørensen BF
Birthe Nørregaard Strunge 
Birthe Aakjær Ny

Bjørn Bülow Petersen BF
Bjørn Kjølhede FBF
Bo Bach Poulsen 
Bo Helligsø BF
Bo Rhein-Knudsen BF
Bodil Billeskov Bøving BF
Bodil Blom BF
Bodil Føns Strøm 
Bodil Jensen Ny
Bodil Meyer Ny
Brian Korntved BF
Brian Mørksted BF
Brian Thomsen BF
Brian York BF
Carsten Fruergaard Andersen Ny
Carsten Thøgersen BF
Charlotte Birch BF
Charlotte Groth BF
Charlotte Juul Sørensen 
Charlotte Kragh BF
Charlotte Magnus BF
Charlotte Myhre BF
Charlotte Vestergaard BF
Christina Raabyemagle 
Claus F. Sørensen 
Claus Schwennesen BF
Connie Daugaard Christensen BF
Connie Karlsen BF
Connie Vinther BF
Corinna Schmidt BF
Dagmar Nybo Bretlau BF
Doris Kirial BF
Dorit Andreassen FBF
Dorte Skovbo BF
Dorte Arentoft BF
Dorte Harmsen BF
Dorte Schmidt BF
Dorte Steen BF
Dorthe M. Andersen BF
Dorthe Rasmussen BF
Dorthe Risager BF
Ebbe Nørgård Pedersen BF
Edvard Baasch BF
Eigil Dixen BF
Eik Ottosen BF
Elisabeth Aalkjær BF
Ellen Bork BF
Ellen Grundtdal Enemark Ny
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
Eslam Djani Saadatloo BF
Eva Andersen BF
Eva Færgemann Ny
Faranak Ashktorab BF
Finn Kristensen BF
Finn Nordfeld Ny
Finn Rolighed Andersen BF
Flemming Hjortkjær BF
Flemming Høj BF
Frank Jensen BF
Frank Nyboe Jensen BF
Frank Oxlund Rasmussen BF
Frank Rytter BF

Geir Furunes BF
Gerd Judith Baadsgaard BF
Gerda Clausen FBF
Gert Brock Ny
Gert Oluf Hansen BF
Gitta Højholdt Ny
Gitte Bringsjord 
Gitte Bøje BF
Gitte Kornerup Bang Ny
Gitte Lang Christensen BF
Gitte Larsen BF
Gitte Mogensen Gaarde BF
Gitte Petersen BF
Gitte Aaberg FBF
Gorm Tønder FBF
Grethe Høeg Olesen BF
Grethe Lauritsen FBF
Grethe Rasmussen BF
Gunnar Valdimarsson 
Hanne Bøge Stærmose BF
Hanne Frischknecht Ansbjerg BF
Hanne Helleshøj BF
Hanne Høy BF
Hanne Kongshaug BF
Hanne Mainz BF
Hanne Olesen BF
Hanne Skjoldborg Ny
Hanne Skov Andersen BF
Hanne Søndergaard Sejersen 
Hanne Toft BF
Hans Christian Risborg BF
Hans Christian Schallert BF
Hans Jakobsen BF
Hans Jürgen Hoffmann BF
Hans Schwennesen BF
Hardy Koch BF
Heidi Kirkegaard Davidsen Ny
Helle Budtz BF
Helle Grove BF
Helle Hebsgaard BF
Helle Hvid FBF
Helle Jørgensen 
Helle Marie Andersen Ny
Helle Pedersen BF
Helle Skjerk BF
Helle Tang-Andersen Ny
Helle Tranholm BF
Henning Danielsen BF
Henning Ettrup 
Henning W. Jakobsen BF
Henrik A. Bechtold BF
Henrik Buhr 
Henrik Dencker BF
Henrik Harmsen BF
Henrik Loftheim BF
Henrik Markersen BF
Henrik Møller BF
Henrik Thorsen BF
Holger Stubbe BF
Ib Hessov MB
Ida Veinholt BF
Ilse C. Jensen BF
Ilse Winther-Rasmussen BF
Inge Bertelsen FBF
Inge Jakobsen BF
Inge Kierulf Lassen BF
Inge Kirk BF
Inge Madsen BF
Inge Marie Skaarup BF
Inge Thing BF
Inge Toft BF
Inger Holland BF

Inger Jensen BF
Inger Marie Nabe Poulsen BF
Inger-Lise Fredriksen BF
Ingibjörg Sigurdardóttir 
Ingrid Bjerrum BF
Ingrid F. Andersen BF
Ingrid G Christensen BF
Ingrid Holmsteen Middelbo 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 BF
Jens Christensen BF
Jens Enemark Ny
Jens Erik Fejerskov Sejersen 
Jens Gert Eibye Sørensen BF
Jens Mogens Olesen FBF
Jens Nørgaard Poulsen BF
Jens R Andersen BF
Jens Aakjær FBF
Jesper Daugaard BF
Jesper Granzow Andersen BF
Jesper Overvad BF
Jesper Søderberg BF
Jesper Aagaard BF
Jette Brink Larsen Ny
Jette Eland BF
Jette Lundin BF
Jette Møller Andersen 
Jette Nørding BF
Jette Stage Nielsen BF
Jill Larsen BF
Johan Bitsch Nielsen BF
Johannes Schilling Johansen MB
Johannes Vindum BF
John Jacobsen BF
Jonna Lyhne BF
Jonna Toft BF
Jytte Glenstrup BF
Jytte Laursen BF
Jørgen Møllerhøj BF
Jørgen Petersen BF
Kai A. Mortensen BF
Karen Bach Madsen BF
Karen Boye BF
Karen Damborg Sørensen BF
Karen Wibroe BF
Karin Kadin FBF
Karin Munch Sørensen BF
Karsten Grunnet FBF
Karsten Madsen 
Karsten Aaberg BF
Kate Bjerg BF
Kate Kaalund Andersen Ny
Keld Harris BF
Kenneth Hald Nielsen 
Kirsten Forum Rothgardt FBF
Kirsten Horsten BF
Kirsten Houmann Magnussen BF
Kirsten Haagen BF
Kirsten Stadel Petersen BF
Kirsten Underlien BF
Kirsten Vange Kjær BF
Kirsten Wind BF
Kirsten Winther Nielsen FBF
Kirstine Bilde BF
Klaus Bertelsen BF
Knud Bjødstrup Kristensen BF
Knud Gravers Hansen BF

Medlemsliste pr. 31. juli 2018, 458 medlemmer, heraf nye 37
Navn
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Knud J. Hansen BF
Kristian W. Bonefeld FBF
Kristin Espelid Kristensen BF
Kurt Lynge Christensen BF
Lars Petersen 
Lars Stounberg BF
Lene Bech BF
Lene Busk BF
Lene Knudsen BF
Lene Lise Damm BF
Lene N Petersen Ny
Lene Røge Aagaard BF
Lilita Thomsen BF
Linda Borgbjerg BF
Lis Annette Eg Jørgensen BF
Lis Bendix Petersen BF
Lis Justesen BF
Lisa Schlage BF
Lisbeth Carlsen Risborg BF
Lisbeth Christiansen BF
Lisbeth Drasbech BF
Lisbeth Hviid BF
Lisbeth Krabbe BF
Lise Beuchert Simonsen FBF
Lise Kold BF
Lise Mikkelsen BF
Lise Sigaard 
Liselotte Petersen BF
Liss Lawaetz BF
Lone Bæk Ny
Lone Gleesborg BF
Lone Helge BF
Lone Korntved BF
Lone Kærvang 
Lone Lisberg BF
Lone Mark BF
Lone Verner Nielsen BÅD
Lonni Elgaard Sørensen Ny
Maria Larsen Ny
Mariann Marquart BF
Marianne Hansen BF
Marianne Jørgensen BF
Marianne Kirk Jepsen BF
Marianne Kjemtrup Hansen BF
Marianne Lykke Harmsen BF
Marianne Steenholdt Bork BF
Marie Birk BF
Martha Andresen FBF
Martin Rasmussen BF
Merete P. Wedell-Wedellsborg BF
Merete Sandahl BF
Merete Skyum Christensen BF
Mette Christensen BF
Mette Lauritsen BF
Mette Pia Persson BF
Mette Schmidt Hermansen BF
Mette Skov BF
Mette Weinrich BF
Micha Schaarup Ny
Michael Hallengreen Larsen BF
Michael Bonde Nielsen BF
Minna Christensen BF
Mogens Grønlund BF
Mogens Rokkedrejer Larsen BF
Mohamed El Kabier BF
Nanna Johansen Ny
Nickie Langballe BF
Niels Konzack Møller FBF
Niels M. Poulsen BF
Niels Peter Rothgardt FBF
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 Holmer-Bretlau BF
Ole Holst-Pedersen BF
Ole Nielsen BF
Ole Schmidt Ny
Ole Stjernholm Svendsen BF
Ove Smedegaard FBF
Palle John Jensen BF
Palle Kofoed Blem FBF
Palle Rasmussen BF
Palle Schmidt BF
Per Bøge Stærmose BF
Per Jessen-Klixbüll BF
Per Kjærsgaard-Andersen BF
Per Schaarup Ny
Per Sørensen BF
Peter Brøndum FBF
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
Ragnhild Wiid Nielsen 
Randi Bech Chr Hoffmann BF
Ratmanee Satheongram Rasmussen Ny
Rie Pedersen BF
Rie Skytt FBF
Rolf Hapel BF
Runa Larsen BF
Rune V. Fisker BF
Ruth Spure Nielsen BF
Sif Huusom Mogensen BF
Sten Tiedemann BF
Stinne Thorsen BF
Susanne Andersen BF
Susanne Eriksen 
Susanne Feld 
Susanne Hyldgaard BF
Susanne Jakobsen BF
Susanne Møberg BF
Susanne Toft Lyngs 
Susanne Vinther BF
Svend Menne BF
Søren Frischknecht Christensen BF
Søren Høy Westergaard 
Søren Larsen BF
Søren Roar Hansen BF
Søren Sigaard BF
Søren Søby Ny
Tage Affersholt FBF
Tenna Storgaard Zangenberg BF
Thea Kirkegaard BF
Theis Petersen BF
Thomas Bjørn Roldskov 
Thomas Høy BF
Thomas Klit Pedersen BF
Thomas Lund BF
Thora Nautrup 
Tina Nygaard  BF
Tine Anbo BF
Tine Bringsjord BF
Tine Hansen Ny
Tine Marcussen BF
Tinna Brandt Ny
Tinne Bogø BF

Tomas Pødenphant Lund 
Torben Bystrup Jacobsen BF
Torben Høyer BF
Torben Jensen 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 FBF
Ulla Søderberg 
Ulla Warming BF
Vagn Nørlund Christensen BF
Vibeke Damgaard Prip 
Vibeke Nellemann BF
Vibeke Rasmussen BF
Vibeke Walter Smith 
Wencke Vibæk Pedersen BF
Øyvind Simonsen FBF
Aage Tang-Andersen Ny
Aase Grundal BF

Foreningens formand velfornøjet klemt inde mellem 
vore 2 ’Bådsmænd’ Lone og Annie
Foreningens formand velfornøjet klemt inde mellem 
vore 2 ’Bådsmænd’ Lone og Annie
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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.


