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Afl agt i forbindelse med den 21. generalforsamling

Søndag den 21. september 2014

på Thors Mølle i Marselisborg Skoven, Aarhus
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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.

22222 2 2222 20202020222 131313/2/2/22/2010101014444
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GENERALFORSAMLING 2014

Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER 2014 KL. 14.00

PÅ THORS MØLLE MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 16.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2013/2014

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

5.  Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes senest 8 dage inden generalforsamlingen)
Bestyrelsen har forslag til lovændring, som fi ndes på side 8 i årsberetningen.

P A U S E

6. Diplom til nye befarne vinterbadere

7. Bevarer af Den Gyldne Kæde 

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

9. Valg til bestyrelsen
 - Næstformand Palle Schmidt, ønsker at udtræde af bestyrelsen  (1år)
 - Bestyrelsesmedlem Gitte Aaberg, modtager ikke valg  (1år)
 - Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost modtager valg  (2år)
 - 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 forhåndstilmelding på den i klubhuset fremlagte 
tilmeldingsliste samt betaling af deltagergebyret på 30 kr.
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SÆSONEN 2013/2014
Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde den 15. september umid-
delbart efter generalforsamlingen med Ole Holmer-Bret-
lau som formand, Palle Schmidt som næstformand, Ben-
te Nilsson som kasserer, Arne Lentz Svendsen som hus-
chef og Ann Mønster med ansvar for tillidsfolk. 
 Desværre måtte Arne Lentz Svendsen medio novem-
ber trække sig ud af bestyrelsen af helbredsmæssige år-
sager. Det var med beklagelse at resten af bestyrelsen 
sagde farvel til Arne som medlem af bestyrelsen. Arne 
har igennem tiden udført et stort og samvittighedsfuldt 
arbejde for vores morgenbadeklub. 
 Suppleanten Gitte Aaberg blev herefter opfordret til at 
indtræde i bestyrelsen, hvilket hun gjorde uden tøven, og 
siden har Gitte udført hvervet som huschef!
 Udover konstitueringsmødet den 15. september har 
bestyrelsen holdt 6 egentlige bestyrelsesmøder. Herud-
over har der igennem hele sæsonen været en heftig ud-
veksling af mails imellem bestyrelsesmedlemmerne samt 
naturligvis mange personlige kontakter / drøftelser ved 
Ballehage.

Blandt de temaer, der har været drøftet på 
bestyrelsesmøderne skal nævnes: 
•  Optagelsesproceduren for nye medlemmer.
•  Ombygning af badehuset, herunder et redskabsrum på 

bagsiden af huset ved damernes omklædningsrum, et 
større vindue i saunaen samt en ændring af vinduespar-
tiet i kaffestuen (sidst nævnte projekt er siden blevet 
droppet, fordi det ville blive for indgribende / ødelæg-
gende for ”hulestemningen” i kaffestuen).

•  Ustabil drift af sauna.
•  Den omfattende opbevaring af håndklæder og badekå-

ber på toilettet.
•  Nyt økonomisystem/medlemsregistreringssystem, pri-

mært til lettelse af administrationen af medlemskontin-
genter. Løsning er endnu ikke fundet! 

•  Lovændring vedr. kontingentbetaling (forslaget indgår i 
beretningen på side 8).

•  Tegning af en arbejdsskadeforsikring for det klubmed-
lem, som udfører ”sommeropgaverne” for kommunen 
ved Ballehage.

•  20 års fødselsdagsfesten.

Badesæsonen
Når vi kigger tilbage på den forgangne vinterbadesæson, må 
vi sige, der var ikke meget vinter. Vi har måttet undvæ-
re både grødis og fast is!. Så drømmen om at være med 
til at slå hul på isen i vinteren 2013-14 måtte forblive en 
drøm. Så nu knyttes håbet/drømmen til sæson 2014-15. 
Den vinter, vi havde, faldt på et par uger i slutningen af 
januar, hvor vi havde både sne og is. I denne korte vin-
terperiode havde vi til gengæld også en kraftig østenvind. 
Mandag den 27. januar eksempelvis var bølgerne fråden-
de 2-3 meter høje og konverterede vores bro til en stor 
og smuk isskulptur. 

Vore trapper kunne ikke benyttes og langt hovedparten af 
de 11 fremmødte vikinger måtte nøjes med bare at be-
tragte naturfænomenet og måske tage en tur i saunaen.
Det var ganske enkelt ikke tilrådeligt at bade den dag – 
men enkelte gjorde det alligevel! Respekt for det!
 Vi har i løbet af vintersæsonen haft besøg af både Allan 
og Bodil! Efterårsstormen Allan, der ramte Danmark den 
28. oktober 2013, var kort men kraftig og endte med at 
blive den tredjedyreste storm – målt på udbetalte erstat-
ninger fra forsikringsselskaberne. Der blev heldigvis ikke 
forvoldt skade på hverken klubhus eller bro. Den eneste 
skadeforvoldende effekt var på fremmødet dagen efter 
stormen, idet kun 35 gæve vikinger mødte op tirsdag 
den 29. oktober. Men Marselisborg Skoven var præget af 
nedfaldne grene og kviste, så det var lidt af et slalomløb 
at komme gennem skoven i de dage.
 Så kom Bodil på besøg torsdag den 5. december 2013, 
og for første gang i min tid i badeklubben – og vist nok 
også for første gang i mands minde – var det nødven-
digt at sætte opslag op om at badeklubben af sikkerheds-
mæssige grunde var lukket fredag den 6. december. Sko-
ven blev afspærret på grund af fare for nedfaldne træer 
og grene.
 På trods af at bestyrelsen advarede mod at møde 
op, var der alligevel 17 vikinger, der mødte op denne 

Tiliset bro 27. januar 2014 
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fredag! Tankevækkende! Bodil kom med en voldsom 
storm fra nord og vandet blev presset ned i Kattegat.
 Mange steder i Danmark var der voldsomme over-
svømmelser – bl.a. I Issefjorden og i Roskilde Fjord – med 
store vandskader til følge. Her ved Ballehage oplevede vi 
også en voldsom stigning i vandstanden. Vores bro stod 
under vand og vandet trængte helt op til klubhuset. Der 
stod også vand bagved klubhuset og på stien fra trappen 
til klubhuset var der tydelige markeringer i sandet af bøl-
geslag. Men klubhuset led ingen overlast. Stormen Bodil 
blev i øvrigt den fjerdedyreste storm i Danmark målt på 
udbetalte forsikringserstatninger.  Vi havde dog ikke brug 
for kommunens forsikringsdækning.

Rengøringsdag d. 28. september
Rengøringsdagen startede lidt anderledes end vanligt, da 
Randi Hoffmann på vegne af Johnson Controls overrakte 
en stor check på 1.000 US Dollars til Ballehage Badeklub. 
Palle Schmidt takkede på vegne af badeklubben.
 Rengøringsdagen forløb tilfredsstillende, og den var 
endnu engang både hyggelig og effektiv. Der blev skrub-
bet, skuret, fejet og gravet, og som sædvanlig blev den 
sluttet af med en frokost på stranden, som også denne 
gang var sponsoreret af Cafeteriet og indkøbt af Lone.
 En stor tak til de medarbejdere fra Johnsons Controls, 
der hjalp os denne formiddag.   

Midvinter d. 21. december
Markeringen af vintersolhverv er en traditioner, som blev 
indledt samtidig med vor forenings stiftelse. Det var altså 
19. gang, at vi markerede midvinter i vores morgenba-
deklub.
 Traditionen tro akkompagnerede Henrik Bredholt 
smukt på sin klarinet først til Ballehages Midvintersang 
og afslutningsvis til ”Vor sol er bleven kold”. Og igen i 
overensstemmelse med traditionen fi k Sven Wemmelund 
affyret raketten, der markerede afslutningen på midvin-
termarkeringen.
 Inden da havde formanden holdt en kort tale og der 
blev uddelt diplomer til nye Befarne Badere.
Her bringes et kort uddrag af formandens tale: ”...Et god-
dag kan være både glædeligt og forventningsfuldt og et 
farvel kan være tungt og vemodigt. Men et goddag kan 
også være anstrengt og smerteligt og et farvel kan være 
en stor lettelse. Denne dobbelthed – disse modsatrette-
de følelser – har jeg – og givet mange med mig omkring 
Midvinter. Jeg glæder mig over, at vi nu nærmer os lyse-
re tider – langsomt ganske vist – og at vi kan se frem til 
de mange smukke solopgange ved Ballehage. Omvendt 
bliver jeg også lidt trist til mode over, at jeg nu langsomt 

er ved at miste min identitet som ’hard core’-vinterbader, 
der hverdagsmorgen efter hverdagsmorgen ’rager’ igen-
nem skoven i buldrende mørke med en lille lommelygte 
i hånden for at sikre mig, at jeg når helskindet frem til 
Ballehage-badehytten og med et håb om, at der netop i 
dag er morild, så krop og vand bliver neon-agtig! ”Vi el-
sker vort vand – Men ved Midvinter mest” sang vi lige før. 
 Sådan har jeg det på sin vis også. Jeg holder af broen 
på de der mørke dage – i stjerneskær og måneskin såvel 
som i regn, slud og østenvind. Forventningen til havba-
det – morild eller ej – ned ad trappen til det mørke kolde 
vand, op ad trappen igen mens endorfi nerne banker rundt 
i kroppen – så er man vågen og fornyet i mere end én 
forstand. Så kan en morgenbader tænke klart, så har han 
det godt – så kan dagen bare komme an! 
 Vinteren i år har ladet meget tilbage at ønske. En rigtig 
viking har savnet sin grødis og den dejlige rislen af ister-
ninger ned ad ryggen, når man kommer op fra det kolde 
gys. Is eller ej – freden ved Ballehage er speciel om vinte-
ren. Mørket dæmper stemmerne, man aner kun konturer-
ne af eventuelle medbadere. Tankerne – de bliver lysere, 
får vinger…”

Rengøringsdag d. 26. april
Ca. 25 arbejdsomme vikinger mødte op denne dag. Vejret 
var godt og humøret højt. Og en tilfreds huschef kunne 
meddele, at alle planlagte opgaver blev gennemført. 
 Klubhuset duftede rent efter ’operationen’, som havde 
en meget synlig effekt i bl.a. skorum og på toilettet, hvor 
håndklæder og badekåber, der havde søgt ’asyl’ her blev 
’udvist’!
 Afslutningsvis – som traditionen byder - havde ’Cafete-
riet’ organiseret en dejlig frokost for de ’rengørings-træt-
te’ medlemmer.

Sæsonafslutning d. 14. maj
Der var fi nt fremmøde til vores markering af, at vi nu 
overgik fra at være vinterbadere til bare at være nogen, 
der godt kan lide at komme ned til Ballehage og få sig en 
morgen-dukkert i Aarhus Bugten.
 Der blev holdt tale af formanden, og vi afsang ’I østen 
stiger solen op’ og ’ I Danmark er jeg født’. Stemmer-
ne var lidt hæse denne morgen, hvor vi godt kunne have 
brugt Henrik Bredholts klarinet som hjælp til at ramme 
tonen! 
 Alt dette var glemt, da rundstykker og kaffe / the mm. 
blev sat til livs!
 Så som sædvanlig en fi n og hyggelig morgen.



Vikingeforeningen Generalforsamling 2014
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 13/14

6 2013/2014

Sankt Hans aften d. 23. juni
’Grill-mestrene’ Henning W. Jakobsen og Palle Blem hav-
de som sædvanligt sørget for, at der var 3 brugsklare 
grill, så tilberedning af kød og pølser kunne starte kl. 18. 
Den kraftige og relativt kolde blæst havde dog afholdt en 
del medlemmer fra at møde op til den første del af vores 
Sankt Hans tradition. Planen var, at bålet skulle tændes 
kl. 21, men blæsten bevirkede, at det næsten blev et ’fol-
kekrav’, at bålet skulle tændes lidt før! Det blev det så!
Bålet brændte fl ot, og fl ammerne fi k hurtigt sendt vores 
heks til Bloksbjerg. 
 Ole Christiansen holdt årets båltale. Ole havde valgt 
temaet ”Aarhus’ skyline”, hvor vi både blev ført tilbage i 
tiden og fi k lidt ny viden om den fremtidige skyline, og så 
fi k Ole afslutningsvis spundet en ende over temaet ”Dan-
mark – verdens lykkeligste folk”.
 Endelig blev der bagt snobrød – og der var væsentlig 
fl ere vellykkede snobrød end sidste år!

Kommunen
Bestyrelsen har også i år haft et møde med Aarhus Kom-
munes Idrætscentre (AAKI). Samarbejdet mellem klub-
ben og AAKI har været forbilledligt. AAKI har bl.a. reage-
ret prompte omkring assistance til løsning af ustabiliteten 
af saunaen. Øvrige henvendelser bliver der også reageret 
hurtigt på. 
 AAKI gav udtryk for glæde over, at medlemstallet i 
klubben nu var nået op på 437.

Under mødet fi k vi tilsagn om:
•  At rådne stolper i omklædningsrummene vil blive repa-

reret i nærmeste fremtid.
•  At der vil blive foretaget en udbedring / forbedring af 

”dronningetrappen” (manglende gelænder ned i vandet 
samt skarpe kanter på nederste trin).

•  At AAKI ville skubbe på vores ansøgning om opførelse 
af et redskabsrum på bagsiden af damernes omklæd-
ningsrum. Byggesagen ligger til behandling i Skov- og 
Naturstyrelsen..

Triathlon klubben
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også en af-
tale med i år. Vi har lavet en aftale om, at de kan benytte 
vores klubhus hver lørdag kl. 10-12 i perioden 16. maj til 
6. september. Vores morgenbadeklub modtager et min-
dre gebyr for udlånet til Triathlon Klubben. Den skriftlige 
aftale med triatleterne er godkendt af AAKI. 

20 års fødselsdagsfest
Klubben har 20 års fødselsdag den 10. september. Det 
fejrer vi med en stor temafest lørdag den 13. septem-
ber. Temaet er som bekendt: Havfruer og Havmænd. 
 Ca. 150 medlemmer har meldt sig til festen. Forbere-
delserne til festen varetages af en mindre Styregruppe. 
 Derudover har en snæver Underholdningsgruppe an-
svaret for, at festen vil blive husket som en uforglemmelig 
munter, hyggelig og gentagelsesværdig begivenhed.

Formandsafslutning
Som nyvalgt formand kan man godt blive lidt overrasket 
over, hvor mange små og store problemer/opgaver, som 
man bliver nød til at forholde sig til. Så er det betryggende 
at have god hjælp af bestyrelseskolleger. Takken til dem 
må vente til den mundtlige beretning. Det samme gælder 
alle med tillidshverv og øvrige hjælpsomme medlemmer. 
I er simpelthen ”limen” eller rygraden i klubben, I er dem 
der gør Ballehage Søbad til et enestående sted, som man 
dagligt glæder sig til at besøge.
 Men ingen roser uden torne... Den såkaldte og værd-
satte Ballehage-ånd skal vi værne om, og den vil jeg ger-
ne gøre til et tema under min mundtlige beretning på ge-
neralforsamlingen den 21. september.

Ole Holmer-Bretlau
formand

Juli 2014

Sæsonafslutning 2014

Sankt Hans 2014 – båltaler Ole Christiansen
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Resultatopgørelse 2013-14 2012-13
Indtægter:

1. Kontingent       114.560,00  99.000,00 
2. Pasning af bygninger og arealer  26.000,00  26.000,00 
3 Erhvervsdag  1.500,00  - 
4  5.635,40  - 
5  3.409,00  3.926,50 
6 Renter på bankkonti  809,43  921,79 
7 Forudbetaling 20 års fest  41.000,00  - 
8  -  8.135,00 
9  960,00  600,00 

Indtægter i alt  193.873,83  138.583,29 
Udgifter:

1.  28.088,75  26.731,25 
2. Gaver m.m.  1.337,45  670,00 
3. Rekvisitter og andet inventar m.m.  9.335,13  7.937,73 
4. Bankgebyrer  361,00  420,00 
5. Kontorartikler  1.621,64  1.206,25 
6.  2.758,64  2.191,45 
7 El  27.733,42  32.943,02 
8 Pasning af bygninger og arealer  26.000,00  26.000,00 
9 Diplomer og skilte til krus  5.364,00  6.920,50 
10 Mødeudgifter  3.304,45  1.875,45 
11 Tilskud 20 års fest  65.000,00  - 
12 Skyldig forudbetaling fest  41.000,00  - 
13 Forsikring  271,90  - 
14 Skyldigt nøgledepositum  200,00  - 
15 Telefon  1.989,97  1.698,58 

Udgifter I alt  214.366,35  108.594,23 
ÅRETS RESULTAT  (20.492,52)  29.989,06 

Balance  pr. 31. juli 2014 Aktiver Passiver
Foreningskonto  142.648,35 
Arbejdernes landsbank  109.549,48 
Skyldig el  2.300,30 
Skyldig egenbetaling fest  41.000,00 
Skyldigt nøgledepositum  200,00 
Skyldigt tilskud 20 års fest  65.000,00 
Skyldig pasning af bygninger og arealer  7.436,00 

 136.261,53 
 252.197,83  252.197,83 

Note 1) Egenkapitalens specifikation:
Saldo pr. 1. august 2013 156.754,05
+årets resultat  (20.492,52)
Egenkapital pr. 31. juli 2014  136.261,53 

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor

Sponsorat, Johnson Control
Tilmeldingsgebyr GF 2013 (GF 2012)

Sculpture by the sea
Triatlon

Generalforsamling 2013 (GF 2012) - fortæring, beretning mv

Midvinter , Sct. Hans +Sæsonafslutning

Egenkapital pr. 31. juli 2013  note 1)

Husk indbetaling i september:   Reg. 4695 Konto 10138760



Forslag til ny formulering af § 9
Vore nuværende love siger:
§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes kontingent for vinterbadere 
(helårsbadere) samt et særligt kontingent for sommerbadere (sæsonbadere fra april til oktober).
HUSREGLERNE siger:
Kontingent for en sæson skal indbetales i september, umiddelbart efter den årlige generalforsamling.

Forslag til ny § 9.
§ 9. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes kontingent for vinterbadere 
(helårsbadere) samt et særligt 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 udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at 
beslutte om genoptagelse kan fi nde sted.

HUSREGLERNE skal herefter tilpasses.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORENINGENS LOVE

Forårsrengøring 2014 – skorummet efter oprydning

Sankt Hans – heksen fl yver til BloksbjergForårsrengøring 2014 – graveholdet igang

Palle Schmidt modtager 1.000 USD
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Thors Mølle
Den 15. september i 1637 fi k en borgmester og en ri-
defoged kongens tilladelse til at bygge en krudtmølle et 
eller andet sted i Århus len, hvor det ikke var ”til skade 
for kronen”. 
 Et sådant passende sted fandt de to herrer ved 
Skambækken – i dag kaldet Varnabækken - et par 
hundrede meter fra Mølledammen – her blev krudtmøl-
len bygget. Mølledammen var blevet udgravet til op-
samling af vand. Altså en mølledam – og her knap 400 
år senere er der fortsat liv omkring den gamle dam. 
Det var således ikke en mølle til formaling af korn til 
mel, men en industrimølle, hvis stampeværk var forsy-
net med hamre. 
 Da møllen endelig blev optaget i en matrikel i 1688 
var grundlæggerne for længst døde, og møllens ejer 
var en rådmand fra Århus. Han lavede ikke krudt, men 
indrettede den til feldberedermølle – en feldbereder var 
en slags garver, af enten tøj eller skind. 
 Rådmanden bearbejdede skind ved hjælp af stam-
pere, der blev drevet af vandets kraft. 
 Møllen var næppe meget værd, idet historien beret-
ter, at for at mølleværket kunne gå en halv dag, måtte 
rådmanden samle vand i dammen i to dage. I 1751 an-
satte den daværende møller og garveriejer en stampe-
mester på møllen - hans navn var Thor Christensen, og 
efter ham fi k møllen navnet Thors Stampemølle, hvilket 
snart blev til Thors Mølle. 
 Historien beretter om fl ere af de folk, som i årenes 
løb har levet her på stedet. I 1777 blev stampemeste-
ren på Thors Mølle grebet i at stjæle af træerne i Mar-
selisborg skov. Han havde, som han påstod, været høj-
ligt nødsaget til tyveriet. En bonde havde lovet ham no-
get brænde til bageovnen, og i tillid til dette løfte havde 
stampemesterens kone lagt dej til brød. Bonden duk-
kede imidlertid aldrig op med brændet – og konen stod 
der med dejen klar (og hvem ved måske også med ka-
gerullen klar...)
 Så altså, vor stampemester begav sig udi den ube-
sindige resolution, det var at stjæle træ. Trods meste-

rens bønner om forladelse og pardon, blev han af baro-
nen til Marselis pålagt en bøde på 10 rigsdalere.
 Ved århundredeskiftet 1900 boede der to herrer i 
hver sin lejlighed i den gamle vandmølle. Hver for sig 
drev de restaurationsvirksomhed her på stedet uden 
bevilling. Det gik ikke for sig uden skærmydsler. Den 
ene fi k bøde for at servere spiritus, hvorimod den an-
den gik fri – angiveligt fordi han havde et godt forhold til 
afholdsbevægelsen – ja, moral er godt og dobbeltmoral 
er bedre. I mange år forblev Thors Mølle et traktørsted 
uden bevilling. Flere ejere ansøgte forgæves myndighe-
derne om lov til at servere bajersk øl, fordi folk havde øl 
med i lommen, når de kom.
 Der stod store familieborde langs den rislende bæk 
omgivet af blomstrende buske og gamle frugttræer, og 
stedet var meget velbesøgt. Ganske vist hændte det ikke 
så sjældent, at de legende børn plumpede i vandet, så 
inde ved restaurationens komfur hang der hver søndag 
en række drengebukser til tørre, mens værtens børn og 
børnebørn måtte udlåne deres tøj til de uheldige.
 I 1939 påbegyndte man en renovering af de gam-
le huse, og i dag er kun Jægerstuen tilbage fra rigtig 
gamle dage. 
 I 1944 blev Thors Mølle beslaglagt af tyskerne og 
blev yderligere i 1½ år efter befrielsen anvendt som 
fl ygtningelejr. Efter den omgang var stedet slemt rase-
ret, og først efter en omfattende istandsættelse kunne 
den genåbne den 1. april 1947. 
 I 1966 blev der omsider givet spiritusbevilling, og det 
”Orangerie”, som i dag er rammen om morgenbade-
klubbens generalforsamling, blev indviet.
 Den nuværende forpagter Søren Mikkelsen har dre-
vet Restaurant Thors Mølle siden 1. juni 2002, dvs. i 
godt 12 år.

 

GENERALFORSAMLING 2014
Da vi nu efter en række års fravær igen vender tilbage til Thors Mølle – hvor foreningens  stiftende general-
forsamling fandt sted for 20 år siden – skal I have lidt af stedets historie… I får den korte version… for ste-
det har en næsten 400 årig historie og har haft mangeartede funktioner i den lange tidsperiode og har tillige 
haft en særdeles omskiftelig og farverig ”tilværelse”...
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TILLIDSHVERVENE – SELVFØLGELIGHED?
Ahh, det dejlige morgenbad i havet, i Århusbugten, nær-
mere bestemt ved den lille oase ved Ballehage, det vil vi 
glade morgenbadere – medlemmer af Vikingeforenin-
gen Morgenbaderne v/ Ballehage Søbad nødigt undvæ-
re. Enkeltheden i at slå et håndklæde om sig, vandre ud 
ad broen, hilse godmorgen, tjekke farbarheden i van-
det, tøjre håndklædet forsvarligt til gelænderet, inden 
man glider ned i vandet: En ny oplevelse hver gang. 
 Vi hjælper hinanden med at spejde efter eventuel-
le brandmænd, folk på broen gelejder de svømmende 
uden om brandmændenes tråde og om vinteren venter 
vi på hinanden, når bølgerne står højt. Vores fællesskab 
om morgenbadet.
 Vi går måske i sauna eller sætter os og får en kop 
kaffe og en hyggesnak. Vi har et fællesskab.
 Enkelthed og fællesskab på Ballehage, det er, hvad 
vores lille badeklub står for. 
 For at dette kan lade sig gøre, skal vi hjælpe hinan-
den, så vi kan bevare den gode Ballehageånd.
 Vi tager det som en selvfølgelighed, at vi kan tage 
ned til vores badeklub, bade, gå i sauna og drikke en 
kop kaffe/te. Vores stigende medlemstal tyder på, at 
det er noget folk sætter pris på i en hverdag, der kan 
være travl.

Men vi kan ikke komme uden om, at tillidsfolkene på Bal-
lehage har stor, stor betydning for at vores klub fungerer. 
Åbnerne står op, når de fl este af os andre stadig ligger 
i vores lune seng og drømmer. De åbner, måler vand- 
og luft-temperatur, brygger de første kander kaffe og 
te. Lukkerne fejer sand ud, rydder det sidste væk og 
lukker forsvarligt, så der er klar til næste dag. Saunaen 
bliver gjort rent, der kravles under bænkene, ikke en 
krog bliver glemt. Ligeledes med kaffestuen, forstuen 
og toilet. Der bliver skrevet på diplomer, og der bliver 
sørget for, der er rene viskestykker til at tørre vores 
kopper med. Der bliver ført statistik med os, bader vi nu 
forsvarligt, eller er det jævnligt. Billede af de nye med-
lemmer står fotografen for sammen med sin hjælper. 
 Og der er afl øsere, der kan blive hidkaldt, når åbnere 
og lukkere har behov for afl øsning.
 Det frivillige arbejde er en usynlig forudsætning for, 
at det hele kan fungere. 
 Så en stor, stor tak til alle frivillige, der har ud-
ført et tillidshverv i året 2013-2014.

På et skilt i Rundetårn står:
”Taarnet – dets vægge, loft, døre, vinduer og så 
videre – stilles under det hæderlige publikums be-
skyttelse”.
 Det må siges at være en meget galant og taktfuld 
formaning. Der er ingen løftede pegefi ngre, men allige-
vel forstår vi budskabet.
 Dette budskab vil jeg gerne bringe videre til alle os 
medlemmer. Hvis vi alle tager ”Taarnet” (Ballehage ba-
dehus m. tilstødende lokaler) under vores beskyttelse, 
så bliver vi en del af fællesskabet, og enkeltheden for 
alle på Ballehage kan bevares. Vi hjælper hinanden tør-
rer et bord af, fi nder et rent viskestykke, skurer vasken, 
brygger lidt kaffe og te og så videre. For det er selvføl-
gelig ikke tillidsfolkene, der skal være alene om, at vi 
kan bevare vores lille oase ved vandet. 

Mange tillidsfolk fortsætter år efter år. Og ligesom de 
øvrige år, er der tillidsfolk, der føler det er ved at være 
andres tur til at tage over efter denne sæson.
 Desværre har det vist sig ikke at være helt let at fi n-
de nye tillidsfolk. Der har bl.a. hængt et opslag om ledi-
ge tillidshverv i 1½ måned. Men ingen meldte sig. Der 
blev dog fundet en midlertidig løsning.
 
Hvordan fungerer hvervning af tillidsfolk? Tillidshverve-
ne bygger på frivillige, det vil sige, man enten bliver 
spurgt, om man vil påtage sig et tillidshverv for den 
kommende sæson, – eller, for at medlemmerne ikke 
skal få små tics ved øjnene, når de ser mig, – vil der 
blive hængt et opslag op, hvorpå det vil blive opført, 
hvilke tillidshverv der mangler at blive besat. Endelig 
kan medlemmer på eget initiativ henvende sig til den 
bestyrelsesansvarlige for tillidshvervene og tilbyde sin 
hjælp. Tillidshvervene er for et år af gangen, fra medio 
september til medio september. Hvis man er åbner eller 
lukker og er forhindret i at møde frem, sørger man selv 
for en substitut ved at spørge en af afl øserne, eller en 
af de andre åbnere og lukkere. Det løser sig langt de 
fl este tilfælde helt uproblematisk.
 Vores lille badeklub vil gerne have, at medlemmerne 
anser det som en selvfølgelighed, at man tilbyder sin 
frivillige hjælp, lidt har også sin store ret.
 I skrivende stund mangler der stadig tillidshverv at 
blive besat.  Men mon ikke det også er en selvfølgelig-
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE 2013-2014

ÅBNERE:
Søndag: John Jacobsen 
Mandag: Ole Holmer-Bretlau og
  Gitte Aaberg      
Tirsdag:  Keld Harris og Bernd Peters
Onsdag: Kristian W. Bonefeld 
Torsdag: Henning W. Jakobsen 
Fredag:  Lisbet Hviid og Inge Thing
Lørdag:  Rie Skytt (ansvh.) 
  Henry Bonet - afl øser

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag: Ib Hessov og Merete Wedelsborg  
Tirsdag:  Mette Persson og Birthe Bjerrum
Onsdag: Palle Blem og Martha Andresen  
Torsdag:    Niels Ole Nielsen og Birte Jepsen
  Ulla Olsen og Karen Madsen
Fredag:  Øjvind Simonsen og 
  Mette Christensen  
Afl øsere: Birthe Lau, Gitte Christensen, 
  Albert Welinder, Ingrid Bjerrum

LUKKERE/LØRDAGE:
Hver 5. lørdag lukker:
Tove Engdal og Jens Christensen
Torben Bystrup Jacobsen og Jesper Søderberg
Else Marie Steen Nielsen og Jill Larsen
Inger Lise Frederiksen og Inger Bertelsen
Birte Lau og Dorthe Andersen
Afl øser: Tinne Bogø

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Ann Mønster Frost
Arne Svendsen og Elsebeth Spure Anbo 
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau
Torben Møller Larsen, Henrik Dencker og
Lone Helge, Ann Fogsgaard
Afl øsere: Birthe Lau, Gitte Christensen, 
               Albert Welinder, Ingrid Bjerrum
               Minna Christensen, Ove Smedegaard

RENGØRING:
Rengøring af saunaen: 
Ellen Margrethe Møller, Birthe Lau, 
Inger Holland og Susanne Hyldgaard

Rengøring af toiletterne: 
Niels Konzack Møller og Alice Østergaard.

Rengøring af kaffestuen: 
Susanne Møberg og Runa Larsen.

Rengøring af forrum – herunder gulvvask og køleskab:
Ulla Broch

Vask af viskestykker og karklude:
Kirsten Houmann Magnussen 

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Flaghejsning:
Johannes Schilling Johansen
Fuldmåne badning:
Henning W. Jakobsen, Ann Mønster Frost
Medlemsfotografering:
Christian Abildgaard Jensen, medhjælper Ulla Broch
Kaligrafi : 
Birgit Overgaard Olesen
Statistik:
Torben Bystrup  Jacobsen
Revisor:
Knud Bjødstrup Kristensen

BESTYRELSEN 2013-14:
Formand: Ole Holmer-Bretlau
Næstformand: Palle Schmidt
Kasserer: Bente Nilsson
Huschef:            Arne Lentz til medio nov. 2013
  Gitte Aaberg fra medio nov.2013  
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hed, at det lykkes inden generalforsamlingen, og det 
nye år for tillidshvervene, at få udfyldt de tomme plad-
ser?

Sidste år på generalforsamlingen, kom der forslag om, 
at åbningstiden om lørdagen skulle udvides til kl 9.30, 
hvilket blev vedtaget. Det er der mange, der har nydt 
godt af.

Åbningstiden er fra kl 6.00-8.30 hverdage og kl. 6.00-
9.30 weekend. Vi opfordrer alle til at hjælpe med at 
overholde disse tidspunkter.

Med venlig hilsen 
Ann Mønster Frost
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CAFETERIEN I DET FORLØBNE ÅR           

Som det fremgår af foreningens Husorden har Cafeterien sin egen økonomi, uafhængig af foreningen.

Princippet for Cafeteriens drift er enkelthed, sådan at forstå at der indkøbes remedier, 
som Cafeteriens brugere kan anvende til brygning af kaffe og to slags te. 
Morgenåbnerne står heldigvis for brygningen af den første portion, 
og derefter er det op til de fremmødte at hjælpes ad med brygningen.

Betalingen for at nyde godt af de varme drikke erlægges i kaffeglasset ved siden af fremmødebogen.

Den vejledende pris er pt. 10 kr. om ugen for kaffe og 3 kr. om ugen for te. 
Prisen er baseret på, at du kommer hver dag, så du bedes selv vurdere betalingen efter dit forbrug.

Økonomien ser fi n ud. I skrivende stund (15.7.14) er der et lillebitte overskud på 31 kr. 
Så der bliver nok også råd til både frokost på rengøringsdage og lidt vintergodter i den kommende sæson.

Tak for endnu en god sæson.
Mange varme morgenhilsner fra 

Lone Verner Nielsen, Cafeteriebestyrer
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Medlemsantal - statistik   Fremmødeoversigt total (sept.-apr.)

Sæson

Antal 

medl. Sæson Antal badere Gnst. dag

1996/97 118 1996/97 9.358 39

1997/98 145 1997/98 12.017 50

1998/99 175 1998/99 12.111 50

1999/00 201 1999/00 15.048 62

2000/01 212 2000/01 15.014 62

2001/02 218 2001/02 15.255 63

2002/03 241 2002/03 12.547 51

2003/04 249 2003/04 13.518 56

2004/05 267 2004/05 12.800 51

2005/06 282 2005/06 13.206 53

2006/07 279 2006/07 13.801 56

2007/08 283 2007/08 14.597 60

2008/09 325 2008/09 15.565 64

2009/10 336 2009/10 15.027 62

2010/11 374 2010/11 14.670 61

2011/12 374 2011/12 16.269 67

2012/13 390 2012/13 15.480 64

2013/14 437 2013/14 16.948 70

Fremmødeoversigt: Sæson 2013/14 Fuldmåne total  

Måned

Antal 

Badere

Gnst. 

dag Sæson Antal badere Gnst. pr. gang

September 2.277 76 1996/97 76 10

Oktober 2.480 80 1997/98 122 17

November 2.470 82  1998/99 108 15

December 2.152 69 1999/00 84 12

Januar 1.474 48 2000/01 118 10

Februar 1.762 63 2001/02 88 12

Marts 2.202 71 2002/03 89 12

April 2.131 71 2003/04 94 13

I alt i perioden 16.948 70 2004/05 57 9

Størst antal fremmødte 115 2005/06 80 11

Lavest antal fremmødte 11 2006/07 78 11

2007/08 60 7

Fuldmånebadning: 2013/14 2008/09 93 12

Måned

Antal 

Badere 2009/10 67 8

September 25 2010/11 99 12

Oktober 12 2011/12 120 15

November 22 2012/13 108 14

December 33 2013/14 140 18

Januar 4

Februar 15

Marts 7

April 22

I alt i perioden 140

Der har været en større medlems-
fremgang. Vi er nu 437 medlemmer 
– en fremgang på 12 % i forhold til 
2012/13. Fremmødet i pct. har væ-
ret stabilt, når der sammenlignes 
med 2012/13. 

Fremmødet udgør nu godt 16% mod 
godt 33 % i klubbens første leveår.  
Statistikken bekræfter de senere 
års tendens med et stort fremmø-
de i weekender. Den forlængede åb-
ningstid om lørdagen har bevirket, 
at det nu skiftevis er søndag og lør-
dag, der har det største antal ba-
dende. Størst fremmøde på en en-
kelt dag var 115 på den sidste søn-
dag i oktober.  

Laveste antal fremmødte var man-
dag den 27. januar, hvor det var bi-
dende koldt og der stod en kraftig 
østenvind ind og konverterede vores 
bro til en smuk isskulptur, som ikke 
længere kunne benyttes til sit for-
mål. Kun 11 vikinger mødte op den-
ne bidende kolde vinterdag.  

Statistik v. 
Torben Bystrup Jacobsen

FREMMØDEOVERSIGT 
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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.
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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.
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synger højt om Jyllands kyst.




