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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.
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GENERALFORSAMLING 2017
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 17. 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 2016/17

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 ændring af § 2, § 7, § 8 og § 9 i foreningens love – jf. udsendelse og opslag

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 Alice Østergård modtager ikke valg
 - Bestyrelsesmedlem Ole Holmer-Bretlau modtager valg (2 år)
 - Bestyrelsesmedlem Ole Stjernholm Svendsen modtager valg (2 år)
 - Revisor Knud Bjødstrup Kristensen modtager valg (2 år)
 - 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 150 kr, jf. opslaget i klubhuset og udsendt mail.
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SÆSONEN 2016/17
Bestyrelsen
Konstituere de sig på et møde søndag d. 11. septem-
ber umiddelbart efter generalforsamlingen med Ole 
Holmer-Bretlau som formand, Alice Østergaard som 
næstformand, 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. 

Bestyrelsen nedsatte en ”køkkengruppe” med del-
tagelse af Alice Østergaard, Ann Mønster Frost (kon-
sulent) og Bente Nilsson. Denne gruppe har holdt fl ere 
møder samt afl agt besøg hos et par køkkenleverandø-
rer inden indstillingen til bestyrelsen var klar.

Endvidere blev der nedsat en ”saunagruppe” med 
deltagelse af Niels Poulsen (konsulent) Ole Stjernholm 
Svendsen og Ole Holmer-Bretlau. Denne gruppe har 
holdt adskillige møder og været på ”studiebesøg” på 
Jomsborg. Endelig har der været afholdt møder med 
mulige leverandører.

Endelig har den samlede bestyrelse afholdt et ’tema-
møde’ om det nyt køkken. 

Bestyrelsen har naturligvis brugt en del ressourcer 
på at overveje både udformning og fi nansiering af en 
ny sauna. Resultatet af overvejelserne vil blive forelagt 
generalforsamlingen d. 17. september.

Mødeaktiviteterne er blevet suppleret med en heftig 
mail-korrespondance, som har fyldt godt i ind- og ud-
bakken! Slutteligt har den personlige kontakt imellem 
bestyrelsesmedlemmerne ved Ballehage ”ekspederet” 
mange hurtige løsninger på plads.

Udover at køkken- og saunaprojekterne har fyldt me-
get på bestyrelsesmødernes dagsorden, så har vi drøf-
tet en revision af foreningens love. Et par revisioner vil 
blive forelagt generalforsamlingen. 

Vi har brugt en del energi på at få indsamlet de sid-
ste e-mail-adresser – og vi er nået næsten i mål. Vi 
mangler kun e-mail-adresser på 16 af foreningens 454 
medlemmer.

Huschefen har brugt en del energi og snilde på at 
rydde op i depotrum samt indrette vort nye redskabs-
rum på bagsiden af damernes omklædningsrum.

Badesæsonen
Igen i år har vinteren sviget de gæve vikinger ved Bal-
lehage. 

Ingen af os har i den forgangne vinter-badesæson 
oplevet den fantastiske og ekstatiske fornemmelse af 
isterninger ned ad ryggen med efterfølgende salsa af 
endorfi nerne i kroppen.

Sikken skuffelse!
Ikke alene er vi skuffede – vores selvforståelse som 

rigtige vikinger er alvorlig truet!
Vi er blevet frataget muligheden for at fortælle, hvor-

dan vi kæmpede os igennem snestormen ved Balleha-
ge og fi k hugget hul i isen for at få det daglige bad.

Den oplevelse må forblive en drøm. Den fortælling, 
som vi kunne have fortalt, må forblive ufortalt – for en 
tid i hvert fald!

Isvinter fi k vi altså ikke – til gengæld fi k I en bidende 
kold april. Så saunaen har tjente sit formål – også i april.

Badesæsonen har således været uden vejrmæssig 
dramatik. Til gengæld bragte badesæsonen øget klar-
hed over, hvem vi i grunden er, idet vi blev udsat for en 
antropologisk analyse af 3 studerende. 

Antropologi er studiet af menneskers sociale og kultu-
relle verdener – små og store samfund – i et forsøg på at 
opnå en dybere forståelse af adfærden i det analyserede 
samfund. I det her tilfælde altså ”Ballehage-samfundet”. 

Deres rapport bringes her i uddrag:

”... Vi har undersøgt, hvordan det kan være, at nøgen-
hed og fællesskab kan knyttes sammen, og hvordan et 
stykke strand lidt syd for centrum af Aarhus kan være 
udgangspunkt for hyggelige snakke mellem fremmede 
og et pusterum fra en travl hverdag. Vi har herunder 
udforsket, hvordan faciliteterne ved stranden påvirker 
badernes sociale adfærd ...”

”... Et kendetegn ved fællesskabet omkring badeklub-
ben på Ballehage Strand er, at medlemmerne investerer 
tid i klubben og føler et ejerskab over stedet og fælles-
skabet. Medlemmerne vil gerne have, at andre føler sig 
hjemme, og de vil gerne give sig selv tid til at være nede 
i klubben.”Formanden 'ekspederer' i 'småtingsafdelingen! på GF 2016
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”... Efter en tur i havet sætter mange sig på ’bænken’ 
foran klubhuset. Her sidder de på rad og række og drik-
ker kaffe. På ”bænken” bliver der både talt om vejr- og 
vindforhold, den veloverståede svømmetur, eventuelle 
brandmænd i vandet og sommerhus-turen i den for-
gangne weekend med en fl ok venner. Alt imens de kan 
sidde og kigge ud over vandet og se på det, de netop 
har været ude i og den naturoplevelse, de netop har 
været en del af. På ’bænken’ er der for en stund ikke 
noget, der hedder tid. Her sidder man og nyder sin kop 
kaffe og tænker ikke på dagens gøremål eller Aarhus og 
dens travlhed, der ligger længere op af kysten ...”

”... ’Bænken’ er det sted, hvor fællesskabet i badeklub-
ben tydeligst kommer til udtryk – selvom der er et par 
bænke ude på selve broen sætter ALLE sig her, når de er 
færdige i vandet, og det er herfra alle bliver set og hilst 
på. Vi har studset over, hvorfor man ikke har sørget for 
fl ere ”rigtige” bænke, som man kan fi nde dem så mange 
andre steder ..., men ’bænken’ har i hvert fald to essen-
tielle egenskaber, som ikke ville kunne undværes. For 
det første er den én, lang og åben i enderne: Det betyder, 
at der i princippet altid kan skabes en plads mere, samt 
at den intimitet, der ligger i at se den, man taler med, i 
ansigtet, er noget som kan vælges til, i stedet for at skul-
le vælges fra, fordi man sidder ved siden af og ikke over-
for hinanden. For det andet sørger ’bænken’ for, at alle er 
vendt mod dét, de har til fælles, nemlig havet og badnin-
gen. Det bliver dér relationens fokus naturligt kommer til 
at ligge, i stedet for på den anden person, hvad en klas-
sisk ’madpakkebænk’ i langt højere grad ville lægge op 
til. Det gør ’bænken’ ideel for samtaler blandt folk, der 
ikke nødvendigvis kender hinanden så godt ...”

”... Men ’bænken er også et sted for transit: Folk til 
og fra vandet, ind og ud af klubhuset, både i håndklæ-
der og fuldt ornat. Selvom folk således render nærmest 
nøgne rundt foran hinanden, er der en uskreven regel 
om, at man ikke kigger og ikke føler sig kigget på – det 
er ikke kroppen, men mennesket og badningen, som, 
skal være i fokus, for at fællesskabet kan eksistere på 
trods af nøgenheden. Man vælger, at blufærdighed ikke 
skal spille nogen rolle, og det er en social overenskomst, 
som alle har ansvar for kontinuerligt at opretholde.

Det bliver bemærket, hvis nogen er i badetøj – ”tekstil 
på broen” betyder, forklarede et ældre kvindeligt med-
lem os, at den påklædte er ny eller i hvert fald ikke vin-
terbader ...”

Hermed slut på uddraget af rapporten. 
Er du blevet klogere på dig selv som Ballehageviking?

VinterSolhvervsMarkering d. 21. december
Traditionen blev endnu engang overholdt: Vi begyndte 
solhvervsfejringen med at synge ”Ballehages Midvin-
tersang” og vi afsluttede med ”Vor sol er bleven kold” 
akkompagneret af Henrik Bredholdts klangfulde so-
pransaxofon.

Inden vi sang ”Vor sol er bleven kold” og raketaffyrin-
gen havde Runa Larsen holdt en munter og tankevæk-
kende tale, som her bringes i uddrag:

”... Så velkommen til denne skønne midvintermorgen. 
Og med afsæt i en sang fra en af TV’s julekalendere 

for børn:
’Det’ sørme, det sandt, december, den dejligste må-

ned for nisser især ...’ vil jeg sige lidt om midvinter og 
vintersolhverv. 

For december er ikke kun lig med juletid. Det er også 
den ene af de to måneder, hvor dagene er kortest.

Der er nok mange af os, der savner lidt mere sollys, 
og vi glæder os til, at dagene igen bliver længere. 

Men jeg synes også, at dette morgentusmørke har sin 
charme – og alt virker så afdæmpet og roligt. 

Og skal man se lidt lyst på de korte dage, så er det en 
fordel, at vi ofte bliver beriget med den smukkeste røde, 
orange, gule, lilla og lyseblå himmel.”

”... Mine tanker om at skulle holde denne midvinter-
tale har også givet anledning til at refl ektere over, hvad 
vintersolhverv egentlig har betydet for mig – udover 
denne årlige markering her ved Ballehage.

Og på mine daglige gåture langs stranden – på vej til 
denne skønne plet – har tankerne bl.a. bragt mig tilba-
ge til den tid, hvor jeg arbejdede i Grønland og specielt 
i de år, hvor jeg boede i Illulissat. For her ser man ikke 
solen overhovedet i fl ere måneder, og derfor er det en 
stor glæde og fest, når solen igen titter frem. 

I ugerne før solen vender tilbage forbereder skolebør-
nene sange og tegner tegninger for at hylde dagslyset og 
solskinnet. Børnene gør sig klar til deres årlige skoletur 
til det udkigs-punkt, hvor de kan byde solen velkommen.

Og præcis den 13. januar ca. kl. 13, drager omtrent 
1/3 af byens borgere af sted, på gåben, i hundeslæde, 
på snescooter eller hvad der nu kan bringe en den lan-
ge vej over fjeldtoppen, for der, midt imellem 2 fjelde 
at opleve, at lige her titter en lille stump af solen frem i 
ganske kort tid, for så igen at forsvinde bag høje fjelde. 
Men alle er vi mødt frem for at hilse solen velkommen 
tilbage efter fl ere måneders mørke. 

Stedet kaldes SEQINNIARFIK (på grønlandsk betyder 
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det ”stedet, hvor solen bydes velkommen”). Og lige her 
sang vi sange for at hilse ”en gammel ven” – Solen – 
velkommen. 

Nøjagtigt som her hvor vi også synger solen og lyset 
velkommen. 

For os, der ikke havde set solen og lyset i fl ere måne-
der var det altid en fantastisk glæde at gå solen i møde. 
Solens første solskinsstråler når dog først selve byen en 
uge efter d. 13. januar.

Så set i relation til de mange mørke timer jeg opleve-
de i Illulissat, er vi jo ganske heldige her, da vi da ser 
lidt af lyset og solen hver eneste dag. 

Og med markeringen i dag bliver dagene lige så lang-
somt længere ...”

”... Det er absolut afhængighedsskabende at møde 
op i mørket, at gå i vandet for der at møde de kolde 
bølger i strid østenvind eller i det stille vand, når vinden 
vender for der at mærke, at det prikker dejligt i kroppen. 

Og lige så dejligt er det at møde et kendt eller ukendt 
stykke eller fl ere stykker frotté i alskens farver på bro-
en, og som højt eller mumlende hilser godmorgen og 
fortsætter vandringen ind eller ud ad broen ...”

Afslutningsvis bad Runa os om at tænde vore stjerne-
kastere ...

Det gjorde vi så – og på smukkeste vis bød vi dermed 
lyset velkommen tilbage!

Efter afsyngelsen af ”Vor sol er bleven kold” affyre-
de Sven Wemmelund raketten – og det blev naturligvis 
– fristes man til at sige – en fl ot og vellykket affyring. 

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

Rengøringsdag lørdag d. 22. april
Tilslutningen til årets store rengøringsdag var fl ot. Ca. 
50 medlemmer havde meldt sig til: Rengøring af om-
klædningsrum, afvaskning af facade med algerens, 

rengøring af udenomsarealer, fejning af den store trap-
pe samt frigravning af adgangen til broen, vask og 
pudsning af vinduer, oprydning i og rengøring af kaffe-
stue, skorum, sauna, toiletter og køkken. 

Den sidste opgave var dog overskuelig, da det nye 
køkken havde nødvendiggjort en forudgående grundig 
oprydning, rengøring og sortering i skabenes indhold.

Det store fremmøde til ”store renselsesdag” var både 
imponerende og glædelig. 

Dagen startede med morgenbord. Morgenmaden 
lagde en god bund for det høje humør, der herskede 
hele formiddagen under arbejdet.

Alt i alt er deltagelsen i rengøringsdagen en af de ak-
tiviteter, der er med til at binde vores forening socialt 
sammen. 

Alt imens vi arbejder, lærer vi hinanden bedre at ken-
de og nye venskaber knyttes. 

Resultatet af indsatsen var synlig, og huschefen var 
ovenud tilfreds med arbejdsiveren og resultatet af ind-
satsen.

Formiddagen sluttede af med, at Cafeteriet bød på 
lækker frokost – traditionen tro. Det foregik i herrernes 
omklædning – lige som sidste år.

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!

Rengøringsdag – Søren Larsen knokler med at fjerne alger

Rengøringsdag Graverholdet 'knokler' Rengøringsdag – den velfortjente frokost indtages
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Flere af de arbejdsivrige medlemmer havde dog for-
ladt Ballehage inden frokosten pga. andre forpligtelser. 
Så frokosten var mere end rigelig. 

Vi har så lært det, at næste år, når man melder sig til 
rengøringsdagen skal man også tilkendegive om man 
deltager i frokosten. Det kan spare lidt på Cafeteriets 
indkøbsbudget!

Sæsonafslutning søndag d. 14. maj
Flaget var hejst, der blev sunget ‘I østen stiger solen 
op’, akkompagneret af Henrik Bredholts skønne og 
sprøde sopransaxofon. 

Så det blev en smuk afsyngelse af B.S. Ingemann’s 
dejlige morgensang, som fl ere af os har sunget et utal 
af gange igennem hele vores skoletid.

I år havde bestyrelsen eksperimenteret ved at tilføje 
”et afdansningsbal” til musikledsagelse af Klezmerduo.

Formanden holdt derfor kun en ganske kort tale, da 
der jo skulle danses!

Temaet for talen var foranderlighed og omstillings-
parathed. 

Ved Ballehage hæger vi om stedets og baderitualets 
uforanderlighed. 

Alligevel gav formanden udtryk for en god del opti-
misme omkring medlemmernes omstillingsparathed, 
når det gælder små forandringer (læs forbedringer) i 
vore ’rammebetingelser’ – eksemplifi ceret ved: Nyt 
Køkken. Ny hyggekrog, Nyindretning / opgradering af 
kaffestue med nye hynder og nyophængning af billeder, 
Ny hjemmeside og Nyt administrativt system.

Da forandrelighed og omstillingsparathed vil være et 
tema i den mundtlige beretning på generalforsamlingen 
d. 17. september, skal temaet ikke forklares yderligere 
her i den skriftlige beretning.

Efter den korte tale bød Klezmerduo – med harmo-
nika og sopransaxofon – op til dans – kædedans – og 
der blev danset ud ad broen og tilbage igen og rundt på 

stranden til den inciterende klezmermusik, som er tra-
ditionel jødisk folkemusik – specielt dansemusik.

Musikken gik i nervebanerne og udløste stor danse-
glæde blandt de fremmødte medlemmer.

Så det kan være, at vi også til næste år byder op til 
afdansningsbal. 

Efter kædedansen sang vi ’I Danmark er jeg født’ – 
også denne gang ledsaget af Henrik Bredholts klang-
fulde 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!

Inden da havde Klezmerduo iklædt sig vinterbadeud-
styr og kunne herefter med god samvittighed deltage i 
morgenmåltidet.

Alt i alt blev det en fi n og hyggelig sæsonafslutning 
ved Ballehage – lidt anderledes end tidligere sæsonaf-
slutninger – men på den gode måde!

Sankt Hans aften d. 23. juni
Aftenen blev en af disse uforglemmelige aftner. Vej-
ret var smukt. Bålet med heks stod og ventede på sin 
skæbne. Grillerne var blevet gjort klar med lidt forsin-
kelse – da det viste sig at tændstikker var en mangel-
vare. Men det problem blev løst, og alle var både lette-
de og fornøjede over udsigten til dejlig grillmad.

Og når jeg skriver alle, ja så var det ikke alle klubbens 
medlemmer, der var mødt op til denne smukke aften 
ved Ballehage. Men rigtig mange medlemmer var mødt 
op med familie og venner, og det var tydeligt, at selska-
bet, maden og vinen ’smagte’ – og munterheden steg.

Ved 21-tiden blev bålet tændt. Det gik noget mere 
problemfrit end sidste år. Bålet nærmest eksploderede 
– og snart var den grimme heks på vej til Bloksbjerg – 
og så var tiden inde til at Susanne Møberg trådte ind 
’på scenen’ og holdt sin velforberedte, muntre og tan-
kevækkende båltale, som her bringes i uddrag:

Det nye køkken

Det gamle køkken
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”... Sankt Hans er indbegrebet af sommer i Danmark, 
hvor vi kan glæde os over den lange lyse aften og den 
korteste nat. 

Over alt i landet samles børn og voksne, unge og 
gamle for at nyde bålet, se heksen gå til i fl ammer – og 
overalt synges Holger Drachmanns smukke midsom-
mervise. Og den skal vi naturligvis også synge om lidt. 

Men det er bålet, der fanger vores opmærksomhed lige 
nu, selv om aftenen er lys. Vi samles om det, som vore 
forfædre har gjort i årtusinder – nemlig det tændte bål.

Vores forfædre 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 blev 
også brugt til at bekæmpe ondskaben. 

Derfor brænde man også heksene på bålet ...”
”... I aften tænder vi bålet, fordi vi fejrer midsomme-

ren i Danmark. Bålet varmer. Bålet fortærer. Og bålet 
udsletter sig selv. 

Man kan egentlig sige, at bålet ligner os mennesker. 
Der brænder også en ild i os mennesker. Vi brænder 
hver især for noget, og vi brænder ud til sidst. 

Hvis vi mennesker ikke brænder for noget, så kan vi 
lige så godt lægge os til at dø. Det er ilden i os, der er 
vores bestemmelse og som giver vores liv mening. 

Ilden er de store følelser. Der er kærlighedens ild. Og 
hadets ild, desværre.”

”... I år er det kulturår i Aarhus. Der sker mange ting 
i hele byen, ja i hele regionen er der et utal af kulturelle 
tilbud.”

”... Vi er interesserede i kulturårets mange tilbud, vi 
taler om det, og vi giver hinanden gode ideer til kultu-
relle oplevelser ...

Mange af os har kørt rundt til fl ere byer i Regionen og 

set kunstudstillinger om de syv dødssynder, som er et 
af temaerne i Kulturåret. 

På udstillingerne har vi set kunstnernes bud på de syv 
dødssynder som er:

Begær, Fråseri, Dovenskab, Grådighed, Hovmod, Mis-
undelse og Vrede.

Det er interessante udstillinger med et interessant 
tema. Men jeg synes nu ikke, at dødssynderne passer 
så godt ind her hos os i badeklubben. Her passer de syv 
dødssynders modpoler bedre ind. 

Man kan kalde modpolerne til dødssynderne for dyder.

 Dødssynderne Modpolerne /Dyderne
 Begærlighed Gavmildhed
 Fråseri  Enkelthed
 Dovenskab  Aktivitet eller handling
 Grådighed  Barmhjertighed
 Hovmod  Ydmyghed
 Misundelse  Velvilje
 Vrede.  Glæde og sindsro.

Jeg synes, dyderne passer bedre ind her hos badeklub-
bens medlemmer, i al fald om morgenen, når vi mødes 
til et dejligt morgenbad.

Her i badeklubben er der enkelthed og taknemme-
lighed. Her er der nydelse og glæde. Her er velvilje og 
mange smil. Her er hjælpsomhed og handling til glæde 
for fællesskabet. Her er der tålmodighed og sindsro – 
undtaget, når der ikke lige er mere kaffe på kanden.

Alligevel kan mange af os i vores stille sind nok godt 
identifi cere os med nogle af dødssynderne – ikke med 
dem alle sammen, men med nogle af dem. 

På udstillingen på Glasmuseet i Ebeltoft stod der et 
glas med navnet på hver af de syv dødssynder. Gæ-
sterne på udstillingen blev opfordret til at lægge en lil-
le glaskugle i glasset med den dødssynd, man kunne 
identifi cere sig mest med.

Det gav anledning til gode refl eksioner og gode sam-
taler om dødssynderne.

Vi kan gøre nogenlunde det samme her. Netop fordi 
Skt. Hans-aften er denne magiske aften, der har det 
formål at jage alt det onde væk, så vil jeg opfordre til, at 
vi brænder vores dødssynder på bålet – lad os forestille 
os at vi kan brænde alt det onde væk. Lad vores bål her 
ved Ballehage være et ”glædesblus”, der kan holde alt 
det onde fra livet. 

Ud med ondskaben. Brænd den af. Lad den gå op i røg.
Væk med vrede, fråseri, dovenskab, hovmod, grådig-

hed, begærlighed og misundelse. Skt. Hans – Susanne Møberg holder båltale
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Lad os i stedet fylde vore hjerter og vort samvær end-
nu mere med alt det, vi ønsker og gerne vil have mere 
af, alt det positive og det glædelige. 

Og lad os bevare, den ild, der brænder i os, mens il-
den foran os brænder ud. 

Lad os her ved bålet i aften endnu en gang glæde os, 
lad os endda glæde os endnu mere over, hvor privilegere-
de vi er, fordi vi har denne herlige strand, dette pragtfulde 
vand og den herlige uforudsigelige sommer foran os – en 
sommer med sol og med byger, der går og kommer. 

Fordi det er den danske sommer.”

Som foranstående uddrag viser, var Susannes tale 
både en begavet og en fl ot afrunding af en smuk aften 
ved Ballehage.

Men inden vi sluttede og bålet langsomt brændte ud, 
skulle vi naturligvis synge Midsommervisen, og det gik 
efter omstændighederne godt, da Birthe Lau trådte i 
karakter som forsanger.

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, at AKI note-
rede sig vort ønske om reparation af diverse råd- og 
slidskader samt en forbedring i form af:
Flere ’tværbænke’ – ca. 10 – og fl ere knager i 

dame-/herre- omklædningsrummene for dermed at 
øge kapaciteten.

Herudover luftede bestyrelsen endnu engang ønsket 
om at få malet badeanlægget. I skrivende stund er det 
usikkert om det sker her i år eller først til næste år.

Under mødet drøftede vi også løsning af sommerop-
gaverne i 2017, som efter de ændringer, der blev gen-
nemført sidste år, består af:

Oprydning på strand og i omklædningsrum. 
Også i år har Niels Konzack påtaget sig denne opgave.

………………
Samarbejdet mellem klubben og AKI må fortsat beskri-
ves som gnidningsfrit. 

Triathlon klubben 
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også i år en 
aftale om, at den kan benytte vores klubhus hver lørdag 
fra kl. 9.45 til kl. 12 i perioden 3. juni-16. september.

Aftalen er godkendt af Aarhus Kommunes Idrætscen-
tre.

Formandsafslutning
Beretningen her er primært en beretning om årets gang 
ved Ballehage. Som vikinger søger vi de kolde oplevel-
ser ved Ballehage i form af det kolde gys. Det blev vi 
som bekendt snydt for i år. 

Til gengæld har vi endnu engang kunnet se tilbage på 
mange varme oplevelser i vort lille paradis, som uddrag 
af taler og referat af årets begivenheder bekræfter.

Året har på mange måder været begivenhedsrigt. Der 
er gennemført en række forandringer i vore ’rammebe-
tingelser’ og fl ere venter forhåbentligt. Disse forandrin-
ger vil blive hovedtemaet i den mundtlige beretning på 
generalforsamlingen d. 17. september.

Der er blevet brugt mange bestyrelsesressourcer 
på at overveje, planlægge og gennemføre disse foran-
dringsprocesser. 

Men opgaverne har været lystbetonet, da det giver 
ekstra energi at bruge en del af sin fritid på en vel-
fungerende morgenbadeklub, hvor alle opgaver løses 
v.hj.a. frivillig indsats fra medlemmerne. 

Vi er et lille velfungerende minisamfund, hvor den fri-
villige indsats er ’rygraden’. Det kan vi takke vore man-
ge tillidsfolk for – uden jer havde vi ingen forening – og 
så havde vor verden været et dårligere sted at være.

Ballehage og ’Ballehage-ånden’ er nu en vidunderlig 
livsbekræftende cocktail. Og vi er mange, der er tak-
nemmelig for, at vi kan nyde den næsten hver dag.

STOR TAK for det!

Ole Holmer-Bretlau
formand

Juli 2017

Skt. Hans – bålet og heksen brænder lystigt
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Resultatopgørelse 2016-17 2015-16

Indtægter:

1. Kontingent 136.100,00 109.450,00 

2. Ventelistegebyr 8.608,00  5.000,00 

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

4. Tilmeldingsgebyr GF 2015 (GF 2014) 7.900,00 5.938,50

5. Renter på bankkonti 305,22 396,55

6. Triatlon 560,00 630,00

Indtægter i alt 169.473,22  137.415,05 

Udgifter:

1. Generalforsamling 2016 (GF 2015) – fortæring, beretning mv. 28.596,25 28.007,50

2. Gaver m.m. 1.746,00  199,00 

3. Husudgifter, inkl køkken (2017), sauna og redskabsskur  (2015 /2016), m.m. 71.471,14  41.968,49 

4. Bankgebyrer 405,00  547,00 

5. Kontorartikler mm. 3.608,52  3.713,18 

6. Midvinter , Sct. Hans +Sæsonafslutning 7.521,85  5.345,42 

7. El 29.221,86  32.118,22 

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

9. Diplomer og skilte til krus 1.240,00  4.195,00 

10. Mødeudgifter 2.299,50  2.265,00 

11. Forsikring 882,70  434,87 

12. Telefon 661,10  912,75 

Udgifter I alt 163.653,92  135.706,43 

ÅRETS RESULTAT 5.819,30  1.708,62 

Balance pr. 31. juli 2017 Aktiver Passiver

Foreningskonto, Danske Bank  191.918,39 

El, tilgode fra ’The Garden’  2.274,00 

Forudbetaling GF 2017  2.500,00 

Skyldig el  13.291,92 

Skyldigt depositum  200,00 

Skyldig pasning af bygninger og arealer  6.000,00 

Skyldig skilte  345,00 

Egenkapital pr. 31. juli 2017 note 1)  176.855,47 

 196.692,39  196.692,39 

Note 1) Egenkapitalens specifi kation:

Saldo pr. 1. august 2016 171.036,17

+årets resultat  5.819,30 

Egenkapital pr. 31. juli 2017  176.855,47 

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor

Husk indbetaling til Reg. 4695 Konto 10138760
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TILLIDSHVERV
En anden dimension
Verden er blevet så digital, og vi synes ofte, at vore børn eller børnebørn sid-
der lige lovlig meget foran en eller anden form for skærm. De er fuldstændig 
opslugt at nogle for os helt urealistiske spil, hvor man kan gå fra en verden til 
en anden, altså skifte dimension. 

Og lige her, kan jeg godt forstå deres fascination.
En tidlig morgen går jeg langsomt ned ad trapperne og gennem det lille 

skovstykke, inden jeg træder ud på Ballehage strand. Og lige der i det sekund, 
føler jeg altid, at jeg træder ind i en ny dimension.

Alle de ting, som er blevet båret ned ad trapperne og har tynget i bagagen, 
er med ét væk.

Her bliver man mødt af venlige ”godmorgen”-hilsner og dejlige smil.
Efter et til tider koldt havbad og en varm tur i sauna skal morgenkaffen drik-

kes enten ude eller inde.
I de kolde vintermorgener, er der en 

løssluppen stemning i kaffestuen og 
mange gode grin tages med videre i 
dagens løb.

Om sommeren, hvor kaffen indta-
ges siddende foran klubhuset med 
solen skinnede i øjnene, bliver der 
snakket om alt muligt – og gode ven-
skaber opstår. Det er som at have en 
familie, som man lige snakker tinge-
ne igennem med, inden resten af da-
gen kommer i gang. 

Og alt dette sker kun, fordi I tillidsfolk dag på dag åbner og lukker 
klubben.

I er utrolig trofaste og uden jer, ingen klub.
Jeg overtog tjansen med at stå for tillidsfolkene i år efter Ann, og jeg tænkt, 

”kan jeg det”?
 Ja, det går indtil videre rigtig godt. Ann havde gjort et kæmpe stykke arbej-

de, og alt er sat i system, så det var let at overtage. Og så er Ann jo altid til at få fat på.
Vi har mange tillidsfolk i år og mange deler en tjans, hvilket gør tingene meget fl eksible. 
Hvis én ikke kan åbne eller lukke, træder den anden eller tredje bare til. Det kører helt perfekt.
Skal en tillidserhvervs-person på ferie eller bliver vedkommende syg, træder andre ind og hjælper.
Det er det, der gør vores klub så unik. Vi hjælper hinanden, fejrer hinanden og synger ofte en fødselsdagssang.
Vi laver også lige en kande kaffe, når vi kan se, at kanderne er ved at være tomme og vi samler skrald op og 

forsøger i det hele taget at holde vores lille ”Oase” så smuk som muligt.
Tingene er simple, men meget velfungerende i vores morgenbadeklub.
Stor tak til alle I tillidsfolk, der gør vores dagligdag så SKØN at starte. Og hvor er det dejligt, at så mange 

af Jer vil fortsætte med Jeres arbejde.
Nye medlemmer må også gerne melde sig som tillidsfolk, det er en god måde at lære klubben og dens med-

lemmer at kende.

Venlig hilsen Lone Mark

Morgensteming ved Ballehage 
søndag d. 30. okt. 2016

Den smukke juni-morgenstemning 
forstyrres af ’The Gardens’ sigøjnerlejr

’Dannebrog’ på besøg ved Ballehage 
søndag d. 23. april 2016
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE
12/9 2016-16/9 2017
ÅBNERE:

Søndag: John Jacobsen
Mandag: Ole Holmer-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 og Henry Bonet

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag:  Gitte Lang, Albert Welinder

og Alice Amtkjær 
Tirsdag: Mette Persson, Holger Stubbe
 Anne Daa og Ann Mønster
Onsdag: Palle Blem og Martha Andresen 
Torsdag:  Birte Jepsen, Ulla Solholm, Helle Budtz 

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
Bente Nilsson og Nils Nilsson
Inger Lise Frederiksen og Inger Bertelsen
Birte Lau og Dorthe Andersen 
Henrik Loftheim og Lis Justesen 
Afl øser: Tinne Bogø

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Poul Fasdal
Elsebeth Spure Anbo og Kirsten Christensen
 Dagmar Nybo Bretlau og Ole Holmer-Bretlau Henrik 
Dencker, Lone Helge og Torben M. Jensen
Karin Munck og Tyge Nielsen
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 og Alice Østergaard.
Rengøring af kaffestuen: 
Susanne Møberg og Runa Larsen.
 Rengøring af forrum 
– herunder gulvvask og køleskab:
Susanne Møberg og Runa Larsen
Vask af viskestykker og karklude:
Kirsten Houmann Magnussen 

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde:
Niels Konzack Møller

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

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

Suppleant: Asbjørn Karlsson 
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VIKINGEFORENINGENS LOVE
§ 1.  Foreningens navn er ”Morgenbaderne ved Ballehage Søbad”, og forenin-

gen har sit hjemsted ved Ballehage Søbad i Århus.

§ 2.  Foreningens formål er at varetage og fremme badelivet ved Ballehage 
Søbad, herunder især at varetage og fremme interessen for vinterbad-
ning.

§ 3. Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand over 15 år.
 
§ 4.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september må-

ned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er be-
slutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som ønskes be-
handlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsam-
lingens afholdelse.

§ 5.  Foreningens bestyrelse består af 5 personer: Formand, næstformand, huschef, kasserer og den ansvarlige 
for tillidshverv. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For-
mand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrel-
sen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige år. For-
eningen 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 halv-
delen af foreningens medlemmer 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 ophængning 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 generalfor-
samling. Der fastsættes kontingent for vinterbadere (helårs-
badere) samt et særligt kontingent for sommerbadere (sæ-
sonbadere 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, betrag-
tes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte 
om genoptagelse kan fi nde sted.

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

Jørgen og Gorm kommer med drikkeva-
rer til rengøringsholdet

Hovedrengøring i kaffestuen v. Marie, Runa og Su-
sanne
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§ 11.  Medlemmernes benævnelse sker i henhold til Ballehage Orden af Marts 1987, og diplom som befaren vin-
terbader 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 be-
styrelsens valg. Efter 20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuldbefaren 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 klubhuset, rengøring af sau-
na, toiletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, 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 forenin-
gens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes foreningen.

§ 14.  Bestyrelsen meddeler sig til medlemmerne via foreningens opslagstav-
ler samt ved lejlighedsvis udsendelse af mails til de medlemmer, der 
har oplyst mailadresse. Det er medlemmernes pligt at holde sig oriente-
ret om opslag/meddelelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de 
opsatte ordensregler på søbadet.

§ 15.  Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget an-
svar. Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrelsesmed-
lems 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 at fremme vinterbadning i Danmark efter gene-
ralforsamlingens beslutning.

§ 17.  Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og bestyrelsen kan hvert år på den ordinæ-
re 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 september 2015. 

Vikingeforeningen
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad

VIKINGEFORENINGENS LOVE (FORTSAT)

Hovedrengøring i sauna – Birthe Lau 
glæder sig over resultatet
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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 for-
eningens hjemmeside.

 9.  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.

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.  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 se-
nest 31. oktober. Medlemmer, som ikke har 
betalt kontingent rettidigt, betragtes som ud-
meldt. Det er herefter op til bestyrelsen at be-
slutte om genoptagelse 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 
uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af 
serveringen her, skal du træffe aftale med Ca-
feteriebestyreren.

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

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 ba-
detøfl er fri for sand.

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.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Deref-
ter 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 virke-
lige liv”. Lad gøremål og interesser hvile, me-
dens 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 skrift-
lig form.

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

Højbjerg i august 2017

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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CAFETERIEN 
I DET FORLØBNE ÅR
Princippet for Cafeteriens drift er 
enkelthed, sådan at forstå, at der 
indkøbes remedier, som Cafeteri-
ens brugere kan anvende til bryg-
ning af kaffe og to slags te. 

De friske morgenåbnere står hel-
digvis – og tak for det – for bryg-
ningen 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 for-
eningen. 

Formanden har haft problemer 
med stavemåden, men har nu ac-
cepteret traditionen.

Betaling foretrækkes via Mobile-
Pay 2345 7654 – det er enklest og 
mest sikkert. 

Kaffeglasset ved Fremmødebo-
gen kan dog også fortsat benyttes.

De vejledende priser har i sæso-
nen været 10 kr. om ugen for kaffe 
og 3 kr. om ugen for te. 

Prisen er baseret på, at man 
kommer hver dag, og det er bru-
gerne selv der vurderer betalingen.

I skrivende stund (24.6.2017) ser 
økonomien fi n ud – kassebehold-
ningen er på 1.564,81 kr.

Cafeterien har i den forløbne sæ-
son fi nansieret den nye kaffema-
skine til det fl otte nye køkken.

Og der bliver nok også råd til 
både frokost på rengøringsdage og 
måske lidt vintergodter i den kom-
mende sæson. 

Mange bidrag
De vejledende priser fastholdes 
i den kommende sæson. Nogle 
medlemmer opfordres dog fortsat 

til at lade være med at betale for 
meget og for tit. 

Et enkelt medlem har gjort en 
helt særlig indsats for at sikre øko-
nomien – det er Gorm!

Tak til alle for endnu en god sæ-
son – og velkommen til de nye bru-
gere af Cafeterien i den kommende 
sæson. 

Spørg endelig, hvis du er I tvivl 
om noget.

Skulle du i den kommende sæ-
son opdage en akut mangel på 
kaffe, te, poser til brygning af sam-
me, mælk eller sukker, er du meget 
velkommen til at foretage et indkøb 
– læ g blot en seddel i kaffeglasset 
eller send en SMS – og lad eventu-
elt 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

Annie Lønskov udnævnes 
til ærestitlen 'Bådsmand'

Palle Schmidt 
– modtager af ’Den Gyldne’ Kæde’ 2016

Her redder Gorm en vildfaren 50’er 
op af vandet!
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FREMMØDEOVERSIGT

Igen i 2016/17 er medlemstallet forøget til det højeste 
i foreningens historie. 454 ”velværeabonnenter” er det 
blevet til. Tilgangen består af 46 nye medlemmer, sam-
tidig har knap 30 gl. medlemmer undladt at forny deres 
medlemskab. 

Som det må være alle bekendt, består klubben af en 
fl ok morgenfriske daglige badere (i gennemsnit 61) og 
en noget større fl ok morgenfriske weekendbadere (i 
gennemsnit 76). Men i år ligger den højeste tilslutning 
ikke kun i weekender – den er næsten ligeligt fordelt på 
hverdage og weekenddage. Det højeste antal badende 
var lørdag den 1. oktober, hvor 119 var ude (det sam-
me antal som året før dog en uge tidligere). Årsafslut-
ningen – i år onsdag den 21. december – trækker som 
vanligt mange badende – 106 badende mod 96 året før.
I ovenstående fi gur ses vand- og lufttemperaturer sam-
men med antallet af badende. Det er temperaturer på 
venstre akse og antallet af badende på højre akse.

Der ses en vis ligefrem sammenhæng mellem tempe-
raturer og badende, således at højere temperatur også 
giver fl ere badende. Sammenhængen er tydeligst i ef-
terårssæsonen.

Det har ikke rigtig været koldt i sæsonen – vandtem-
peraturen har ikke været lavere end 1˚C og den laveste 
lufttemperatur blev -6˚C (Begge målt kl. 6 om morge-
nen).

Laveste antal badende fi ndes de fl este år i løbet af 
ugen med den 1. januar, men i år fi ndes det laveste 
antal allerede i juleugen, nemlig den 27. december hvor 
kun 22 var i vandet. Det var dog 7 mere end ”bundskra-
beren” sidste år med kun 15 badende. 

Badeaktiviteten er generelt faldet lidt i forhold til sid-
ste sæson (-3,2%) og medført at fremmødeprocenten 
er faldet til 15% i modsætning til de seneste års 16%.

Tilslutningen til bad i fuldmånens skær er ligeledes 
faldet lidt, efter sidste års rekordtilslutning. Antallet af 
badere har varieret fra 0 til 41, med den højeste delta-
gelse tidligt på sæsonen. 

Statistik v. Ole Bang
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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.
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