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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,

og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,

men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

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

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

mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

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

og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,

så rig er årets sidste fl or:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let 
fra træets trætte kviste.

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

Når aftensolen på sin fl ugt
bag sorte grene svinder,

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

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

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte.

2 2019/2020

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.



2019/2020 3

Vikingeforeningen Generalforsamling 2020
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 19/20

GENERALFORSAMLING 2020
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling på Diakonhøjskolen

SØNDAG DEN 8. NOVEMBER 2020 KL. 13.00 
MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 15.30

DAGSORDEN

1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent og referent

3.  Beretning 2019/20

4.  Revideret regnskab 

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

6.  Fremtidigt arbejde
Bestyrelsen vil i det kommende år igangsætte et arbejde med at indrette klubhuset på en ny måde.

7.  Budget samt fastsættelse af kontingent for kommende sæson
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 300 årligt

8.  Diplom til nye befarne vinterbadere

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

10.  Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
– Bestyrelsesmedlem Lone Mark (2 år) genopstiller
– Bestyrelsesmedlem Flemming Hjortkjær (2 år) genopstiller ikke
– Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost (2 år) genopstiller 

11.  Eventuelt

Generalforsamling 2019 
– Referent Lone Verner 
noterer ned

Generalforsamling 2019 
– Kasser Flemming Hjortkjær 
fremlægger regnskab

Generalforsamling 2019 
– Der lyttes opmærksomt

Fra den afgående formand til den nytiltrådte 
formand
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SÆSONEN 2019/20

Bestyrelsen
Generalforsamlingen i 2019 valgte Runa Larsen som 
ny formand//kvinde. Resten af bestyrelsen konstitue-
rede sig derefter på sit første møde umiddelbart ef-
ter generalforsamlingen den 15. september med Dor-
te Harmsen som næstformand, Flemming Hjortkjær 
som kasserer, Lone Mark med ansvar for tillidsfolk, 
Ann Mønster Frost med ansvar for kommunikation og 
Ole Stjernholm Svendsen som huschef. Derudover blev 
Palle John Jensen valgt som suppleant. 

 Ud over det konstituerende møde har bestyrelsen 
holdt 5 bestyrelsesmøder. Møderne holdes på skift hos 
bestyrelsens medlemmer. I år har et par af bestyrelses-
møderne dog været afholdt under de nye Covid 19 ret-
ningslinjer, sådan at der har været god afstand og sågar 
under næsten åben himmel. 

Men uden mad og drikke, dur helten som bekendt 
ikke, derfor indledes alle møder med fælles spisning, 
som giver et solidt grundlag for de timelange drøftelser! 
Talelysten er stor, så stor, at det ind imellem kan knibe 
med at nå alle punkter. 

Udover møderne foregår der en del korrespondance 
via e-mail, telefonisk kontakt og når vi mødes ved Bal-
lehage, selv om morgnerne ved Ballehage også skal 
være et frirum fra bestyrelsesarbejdet.

Temaerne på vores møder har udover den daglige 
drift været emner som planlægning og evaluering af 
kommende arrangementer, ventelisten, nyindretning af 
den gamle sauna og ved nedlæggelse af rummet til ba-
desko, er også det rum kommet i spil. Vi vil på general-
forsamlingen fortælle mere om vores planer for udnyt-
telse af de ekstra m2.

Men også persondatalov/GDPR har været et tilba-
gevendende emne. I efteråret offentliggjorde Datatil-
synet ændret praksis med hensyn til offentliggørelse 
af billeder på nettet. Vi benyttede denne lejlighed til 
at se vores datapolitik efter i sømmene. Vi arbejdede 
med datapolitik generelt og vores datapolitik specifi kt. 
Vi har undersøgt punkt for punkt, om vi lever op til ret-
ningslinjerne. – Og I kan være trygge, det ser fi nt ud, 
og vi passer godt på jeres data. Der er dog behov for 
få ændringer indarbejdet i den formulerede datapolitik, 
bl.a. i forhold til billeder. – Arbejdet med dette pågår 
stadig. Vi vil gerne takke Gitte for juridisk bistand un-
dervejs.

Og endelig har Covid 19 sat sin helt egen dagsorden.

Covid 19
Covid 19 har i det hele taget sat en noget trist dagsor-
den for vores virke her ved Ballehage. 

Værst var det da vi måtte lukke klubben og saunaen 
fra den ene dag til den anden. Det var den 11.marts 
hvor Aarhus kommune cementerede beslutningen om 
at lukke, ved at sætte en seddel op fl ere steder og ikke 
mindst ved vores indgangsdør med teksten: CORO-
NAVIRUS – BYGNINGEN ER LUKKET.

Covid-19: Sammen – men med afstand

Covid-19: Klubhuset lukkes

Covid-19: I kø til en dukkert, med afstand
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Og lukket har vores dejlige badeklub så været lige 
siden og er det også i skrivende stund. Bestyrelsen 
har et stort ønske om at genåbne vores dejlige bade-
klub men vi har måtte konkludere at det ikke har væ-
ret hensigtsmæssigt og muligt at leve op til myndig-
hedernes retningslinier for nuværende. At kunne holde 
klubben åben kræver mange tiltag og foranstaltninger 
samt, ikke mindst, en stor indsats af de frivillige åbnere 
og lukkere og af de der rengør sauna. Og der vil være 
brug for fl ere frivillige sauna-rengørere for at saunaen 
kan holdes åben. En klub som vores der alene bygger 
på frivillige tillidsfolk som åbner, lukker, gør rent med 
mere, er naturligvis mere udfordret i disse tider end de 
klubber der har ansatte til at gøre rent, afspritte etc.

En del af bestyrelsens arbejde har derfor også været 
præget og defi neret af forholdene på baggrund af Covid 
19 og i den forbindelse er der ikke så få regler og ret-
ningslinjer at sætte sig ind i!

En af konsekvenserne med Covid 19 er, at vi frem-
over skal have meget fokus på rengøring og afspritning, 
samt hvor mange vi er i huset, for ikke at udvikle en 
smittekæde. Det betyder bl.a. at vi ikke kommer til at 
bruge klubhuset helt på samme måde som før. Bl.a. har 
bestyrelsen valgt at nedlægge vores rum til opbevaring 
af badetøfl er samt fjerne ståmåtterne. På grund af hy-
giejne men også på grund af fugtproblemer.

Flere af vores traditionelle arrangementer har vi des-
værre også måtte afl yse. Det gælder Forårsrengøring, 
Sæsonafslutning, Skt. Hans og Fuldmånebadning og 
også vores daglige indskrivning med efterfølgende sta-
tistisk redegørelse fra Ole Bang har været og vil for en 
tid, fortsat være afl yst. 

Men på trods af nedlukningen har mange medlem-
mer alligevel haft deres daglige gang hernede – sam-
men men med afstand. Det har været opløftende, i den 
lange periode hvor det meste er lukket ned.

Opløftende var det også at Øyvind Simonsen havde 
skrevet en meget fl ot Coronasang som er sendt ud til 
alle jer medlemmer. Tak for sangen Øyvind.

Vinter Solhvervs Markering d. 21. december
Eneste arrangement i denne sæson har derfor været 
vores Midvintermarkering som, traditionen tro, smukt 
blev akkompagneret af Henrik Bredholt’s sprøde so-
pransaxofon, først til ”Ballehages Midvintersang” og 
afslutningsvis til ”Vor sol er bleven kold”.

Det blev igen i år en fantastisk stemningsfuld mor-
gen med masser af fakler, musik og en fl ot tale af Knud 
Bjødstrup. I får her uddrag af Knud’s fi nurlige tale: 

”Jeg sammenligner uvilkårligt forsamlingen i dag 
med pingvinerne på Antarktis, I står også tæt sammen 
for at holde varmen. Tænk en gang, hanpingvinerne 
står i fl ere måneder og passer på det æg, som hunnen 
har overleveret til ham. Imens er hunnen ude at fi ske, 
så hun kan komme tilbage med rigeligt med føde til sin 
unge.

Inden jeg blev medlem her i 2003, badede jeg året 
rundt i mit badebassin i Mårslet, hvor vi boede den-
gang. I den periode havde vi nogle kolde vintre og jeg 
måtte derfor hver aften inden sengetid lave en våge i 
bassinet, så mit morgenbad næste morgen var sikret. 
En aften glemte jeg det og vandet var helt frosset; selv 
et forsøg på at bryde isen med en stolpe var forgæves.

Tænk ikke at kunne få sit morgenbad – det har jeg 
dog aldrig oplevet her ved Ballehage.

Midvintermarkering: Bestyrelsen lyser op

Stemningsfuld Midvintermarkering
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Glæde ved årstiderne i badeklubben
Der er ikke to morgener, der er ens og vi ser mange 
stemninger udfolde sig før og efter solopgang. Men 
østenvinden midt om vinteren kan være barsk. Jeg hu-
sker en morgen, hvor ingen turde gå i vandet fra broen 
på grund af de høje bølger, som slog op om trappen.

I vandet ville jeg dog, så Charlotte og jeg satte os i 
brændingen og blev overskyllet. Det var så dét mor-
genbad.

Hvis I af og til ser en mand ude på broen, som efter 
badet udfolder sig med mærkelige bevægelser, så er 
det sandsynligvis mig, som udfører I. P. Müllers frot-
teringsøvelser. Han var et gymnastisk forbillede, som 
udtænkte sine første øvelser i 1904.

Vi har netop sunget midvintersangen, hvor der i de 
sidste to linier står følgende:

”Gå nu ud ad den bro og få nu den ro, der venter med 
strenghed og styrke derude.”

Rigtig god midvinter og tak for jeres opmærksom-
hed.”

Knud Bjødstrup Kristensen

Tak for talen Knud og tak til jer medlemmer for jeres 
deltagelse på dagen.

Badesæsonen
Igen i år har det været en mild vinter. Som Viking er der 
efterhånden en stor længsel efter at mærke en rigtig 
vinter med sne, is, kulde og ikke mindst grødis, for først 
der, er vi i vores rette element. 

Vores ønsker for den kommende sæson skal være at 
Kong Vinter igen viser sit vilde ansigt.

25 års jubilæumsfest
Sidste års beretning sluttede med at bestyrelsen tak-
kede festudvalget for arbejdet op til festen og udtrykke 
forventningens glæde op til jubilæumsfesten.

Og forventningerne blev til fulde indfriet. Det blev til et 
brag af en fest der, med sit caribiske tema prægede de 
fantasifulde og farverige påklædninger, de humørfyldte 
festdeltagere som glade tog imod de kulørte drinks alt 
imens de lyttede til olietøndernes blide rytmer for se-
nere at fi nde deres pladser ved hjælp af malede sten 
fra stranden. I teltet blev vi mødt af festlige, farverige 
og veldækkede borde og med masser af lyserøde fl a-
mingoer. Også maden var caribisk inspireret og usæd-
vanlig lækker. Undervejs var der underholdende indslag 

af Kosmonauterne og i form af sømandspotpourri med 
fællessang og akkompagneret af en harmonikaspillen-
de Ida og 2 gæve sømænd i fi gur af Palle Blem og Sø-
ren Larsen. Vi blev også beriget med sange fra et par af 
foreningens medlemmer og tidligere X-factor deltagere 
Anne-Mette og Thomas. Efter middagen var der sal-
saundervisning hvor enhver kunne få lejlighed til at luf-
te sin indre salsarytme og aftenen sluttede med lystig 
dansemusik, hvor der blev danset heftigt og intenst.

Tak til festudvalget og tak til alle der bidrog før, under 
og efter festen. Vi ser frem til næste store fest i 2024. 

Kommunen
Det årlige forårsmøde med sport og Fritid blev desvær-
re afl yst på grund af Covid 19. 

Vi har aftalt et nyt møde her i efteråret hvor vi samti-
dig skal hilse på vores nye repræsentant i kommunen, 
da vores gamle kontaktperson er gået på pension. Vi 
håber at få et lige så frugtbart samarbejde med vores 
nye kontaktperson. 

Jubilæumsfest: Dansen går

 Jubilæumsfest: Glade festdeltagere



2019/2020 7

Vikingeforeningen Generalforsamling 2020
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 19/20

Samarbejde med andre badeklubber
Som noget nyt har vi indledt et tættere samarbej-
de med byens andre badeklubber. Vi afholder et årligt 
møde med det formål at udveksle erfaringer, ideér og 
spørgsmål. Ole og jeg deltog i det sidste fælles møde 
og vi var begge enige om efterfølgende at vi er heldige 
med at vi har vores klub hvor enkelthed er ledestjer-
nen. Men vi synes at det er en god idé med disse mø-
der hvor vi kan udveksle erfaringer og hjælpe hinanden. 
Ballehage er vært ved næste års fælles møde.

Derudover har vi meldt os ind i foreningen Vinterba-
deforeninger i Danmark (VID) som også er et forum for 
erfaringsudveksling. Medlemskabet er gratis.

Triathlon klubben – Aarhus Havsvømning
Såvel Triathlon Klubben som Aarhus havsvømning har 
begge ønsket at lave en ny aftale med os om at benytte 
vores klubhus i perioden maj til medio september men på 
grund af nedlukning/Covid 19 har det ikke været aktuelt.

Dog har Aarhus Havsvømning fået lov til at låne vores 
skur til lidt opbevaring.

Foreningens frivillige og sommerrengøring
En stor TAK skal lyde til alle vores frivillige tillidsfolk. I 
gør en kæmpe indsats og uden jer havde vi ingen for-
ening. I er rygraden i vores forening og I skal vide at vi 
er jer dybt taknemmelige. 

Også kæmpe TAK til vores sommer-rengører Ann-
Kristina Nielsen som har været meget ihærdig og 
pligtopfyldende og har, på eget initiativ bl.a. gjort den 
lange trappe op til p-pladsen ren og fi n for sand.

Formandens afsluttende bemærkninger
På trods af Covid 19 og de mange restriktioner der er 
fulgt i kølvandet på denne, kan glæden ved at komme 
ved Ballehage ikke fjernes. 

Jeg elsker og nyder mine morgener ved Ballehage 
uanset vind og vejr. Det er her jeg lader op og får energi 
og ikke en dag er jeg gået herfra og har tænkt, nej – 
jeg skulle vist hellere været blevet hjemme. Det er altid 
det omvendte – at jeg fortryder hvis jeg ikke kommer 
af sted. 

Og det er ikke bare det at komme ned til Balleha-
ge der giver mig en umiddelbar ro og fylder mig med 
energi. Det er i lige så høj grad det at mødes og hilse 
på jer medlemmer som fylder mig med god energi, så 
tak for jer.

Mit første år som formand er tilendebragt. Hvordan 
jeg har klaret det, lader jeg jer om at bedømme men 
uden en god og aktiv bestyrelse incl. suppleanten, var 
det ikke lykkedes. Derfor skal lyde en stor TAK til hele 
bestyrelsen for jeres engagement og støtte. I er en for-
nøjelse at samarbejde med.

Hvad det kommende år vil byde, ved vi endnu ikke, 
men en nyindretning af vores klubhus er i pipelinen. 

Og som altid er det væsentligt for bestyrelsen at be-
skytte ’Ballehageånden’ og fastholde enkeltheden i vo-
res badeliv ved Ballehage.

Runa Larsen
Formand

August 2020

Jubilæumsfest: Der skåles
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STEMNINGSBILLEDER FRA BALLEHAGES 

Velkommen til jubilæumsfest

Forberedelser Bordene pyntes

Sømandspotpourri Lækker mad a la Caribien Flamingoer

Pirates of the Caribbean 

Mr. and Mrs. X from Cuba

Farverige gæster
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25 ÅRS JUBILÆUMSFEST

Dansen går

3 skønne kvinder

Drinks og hygge before dinner

Indskrivning Drinks’ne gøres klar

Så er der mad

Højt humør

Der hygges i de sene timer
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MEDLEMSSTATUS, VENTELISTE OG 
ØKONOMI 2019/20
I modsætning til klubåret 2018/19, som var præget af 
et usædvanligt højt medlemsoptag (80 nye medlem-
mer), har der været mere ”business as usual” i det for-
gangne år.

Medlemsstatus pr. 31/7-2020 er 535 medlemmer.
Det dækker over en afgang på 35 medlemmer og en 

tilgang på 37 nye medlemmer i 2019/20, altså stort set 
status quo i forhold til sidste år.

Ventelisten har nu været lukket i ca. 1 ½ år. Alligevel 
er det lykkedes enkelte ivrige, it-kyndige og badelystne 
personer at melde sig på listen og indbetale venteli-
stegebyret. Bestyrelsen har valgt at se igennem fi ngre 
hermed samtidig med, at vi har brugt mange kræfter 
på at få lukket de sidste huller i adgangen til at skrive 
sig på ventelisten via hjemmesiden. Dette synes nu at 
være lykkedes!!!

Der er herefter 165 personer på ventelisten pr. 31/7-
2020.

Bestyrelsen har haft grundige diskussioner om, hvor 
mange medlemmer vi ønsker i klubben og i hvilket tem-
po vi kan optage nye medlemmer.

Konklusionen er blevet, at vi anser en klubstørrelse 
på ca. 550 medlemmer som passende. 

Vi har derfor besluttet, at vi i løbet af efteråret 2020, 
eller når det passer ind ift Corona situationen, vil invi-
tere de første ca. 50 personer på ventelisten til at blive 
optaget i klubben, idet vi forventer en afgang af med-
lemmer på ca. samme niveau som sidste år. Bestyrel-
sen har besluttet, at ventelisten først bliver genåbnet, 
når antallet på den er væsentligt reduceret.

Klubbens økonomi i 2019/20 byder på 3 forhold, som 
fortjener særlig omtale.

For det første fejrede vi klubbens 25 års jubilæums-
fest den 7. sept. 2019. Det økonomiske grundlag for fe-
sten var en egenbetaling pr. deltager på 300 kr. og en 
hensættelse af klubbens midler på 105.000 kr.

De samlede udgifter løb op i 156.885 kr. og med et 
deltagerantal på 188 blev egenbetalingen 56.400 kr.

Det betød, at det hensatte beløb fi nt dækkede for-
skellen mellem indtægter og udgifter.

For det andet vil jeg kort omtale vores el-udgift, som 
er èn af de største enkeltudgifter. Vi har i 2019/20 
brugt el for 30.857 kr. Det svarer til knap 58 kr. pr. 
medlem. Det er en stigning fra ca. 14% til ca. 19% i 
forhold til sidste år. 

For det tredje har coronasituationen også præget 
klubbens økonomi, idet vi har måttet 
afl yse en del af de arrangementer, som 
vi normalt afholder i løbet af sæsonen.

Det har selvfølgelig givet en besparel-
se i udgifterne, men det er da èn af de 
besparelser, som vi gerne havde und-
været! Forhåbentlig kommer vi igen til 
at bruge penge på sæsonafslutning, 
Sct. Hans osv. i det kommende år!

Regnskabet for 2019/20 kan ses i sin 
helhed andetsteds i beretningen.

Sluttelig skal jeg nævne, at kontin-
gentet for den forgangne sæson har 
været 300 kr.

Flemming Hjortkjær
Kasserer

Åh, disse morgner ...
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Resultatopgørelse 2019-20 2018-19

Indtægter:

1. Kontingent      161.100 162.200

2. Ventelistegebyr 6.000 18.359

3. Pasning af bygninger og arealer 20.000 20.000

4. Tilmeldingsgebyr GF 2019 (GF 2018) 10.500 11.550

5. Egenbetalling 25 års fest 4.200 52.200

6. Egenbetaling skilte 0 481

7. Triatlon + Havsvømning (18/19) 0 1.600

8. Tilskud Anlægspuljen til saunaprojektet 0 22.079

Indtægter i alt 201.800 288.469

Udgifter:

1. Generalforsamling 2019 (GF 2018) - fortæring, beretning mv. 41.655 36.113

2. Gaver m.m. 1.306 1.657

3. Husudgifter 3.314 15.479

4. Bankgebyrer 440 420

5. Kontorartikler mm. 4.644 4.596

6. Midvinter , Sct. Hans +Sæsonafslutning + 25 års fest (2019/20) 52.252 9.913

7. El 30.857 22.500

8. Pasning af bygninger og arealer 20.000 20.000

9. Saunaprojekt 2.468 65.144

10. Diplomer og skilte til krus 583 481

11. Mødeudgifter 3.210 4.163

13. Forsikring 1.017 952

14. Telefon 635 630

Udgifter I alt 162.381 182.048

ÅRETS RESULTAT 39.419 106.421

Balance  pr. 31. juli 2020 Aktiver Passiver

Foreningskonto, Danske Bank 167.077

Skyldig pasning af bygninger og arealer 0 7.000

Egenkapital pr. 31. juli 2020  note 1) 160.077

167.077 167.077

Note 1) Egenkapitalens specifikation:

Saldo pr. 1. august 2019 120.658

+årets resultat 39.419

- Hensættelser 25 års fest + sauna

Egenkapital pr. 31. juli 2020 160.077

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor.
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Så er endnu et år gået i vores skønne badeklub.
Efteråret og vinteren gik planmæssigt. I gjorde, hvad I 

skulle og alt var fryd og gammen.
Der blev lavet den daglig kaffe/te i køkkenet og der blev 

hygget i en rengjort sauna og lige så rengjorte klublokaler. 
Men, så kom marts og en meget kedelig virus på besøg 

i hele verden og altså også til Danmark. Så vi måtte lukke 
klublokalerne ned.

Det var trist, men en nødvendighed.
Det har heldigvis vist sig, at vores kære medlemmer har 

formået at møde op alligevel og selv medbringe kaffen og 
en siddepude.

Vi var så heldige, at da Mette Frederiksen lukkede det 
meste af Danmark ned, åbnede en blå himmel sig over os, 
så det var muligt at sidde og nyde solen foran klubhuset.

Det gav jo en velfortjent pause til alle I tillidsfolk. Men 
som det fremgår af billedet forneden, sidder åbnerne tro-
ligt og venter på, at de igen må lave kaffe, måle vandtem-
peratur, starte saunaen op osv. Hvornår der genåbnes, er i 
skrivende stund uvist.

Et nyt tillids-år står for døren. Heldigvis har mange af jer 
sagt ja tak til at fortsætte næste sæson og det er bestyrel-
sen meget glad for.

Til I tillidsfolk, der har valgt at stoppe, vil vi sige tusind 
tak for gode år og tro tjeneste i vores skønne badeklub. I 
det hele taget siger vi tak for alle de frivillige timer I lægger 
i klubben.

Kærlig hilsen Lone Mark
fra bestyrelsen

TILLIDSHVERV
Kære tillidsfolk

De venter og venter på åbningen Sommerrengører Ann-Kristina Nielsen
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE
16/9 2019/2020 

ÅBNERE:
Søndag: John Jacobsen
Mandag: Ole Holmer-Bretlau og Dagmar 
Tirsdag: Hanne Toft og Peter Brøndum
Onsdag: Kristian W. Bonefeld 
Torsdag: Anne Mette Hvas og 
Martin Bank Rasmussen 
Fredag: Lisbeth Hviid og Inge Thing
Lørdag: Rie Skytt  
Afl øsere: Annie Lønskov og Inger Holland

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag: Søren Søby, Kate Kaalund, Carsten Andersen 
Tirsdag: Mette Persson, Hardy Koch, Anne Daa og 
Ann Mønster
Onsdag: Niels Poulsen og Flemming Hjortkjær
Torsdag: Birte Jepsen, Ulla Solholm, Helle Budtz og 
Marianne Jørgensen 
Fredag: Øyvind Simonsen og Mette Christensen  
Afl øsere: Birthe Lind og Palle Blem

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

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Ole Christiansen og Poul Fasdal
Lise Mikkelsen og Marianne Lykke Harmsen
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, Susanne Hyldgaard, Niklas Thulin, 
Kirsten Vange Kjær, Karen Madsen, Karsten Madsen, 
Brian York, Elsebeth Anbo, Tine Spure Anbo, 
Grethe Thaysen, Tine Bringsjord.

Rengøring af toiletterne: 
Helle Hebsgaard og Susanne Jakobsen

Rengøring af kaffestuen: 
Bodil Blom og Lise B. Simonsen

Afkalkning af kaffemaskine: 
Bodil Blom, Helle Marie Andersen

Rengøring af forrum – herunder gulvvask og køleskab:
Lisbeth K og Birthe Lind

Vask af viskestykker og karklude:
Kirsten Houmann Magnussen

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde: Ann-Kristina Nielsen 

Fuldmåne badning åbner: Søren Sigaard

Fuldmåne badning lukker: Ingrid Bjerrum og 
Palle J. Jensen

Medlemsfotografering: Anders Kragh Jespersen/
Lisbeth Spanggaard

Kaligrafi : Birgit Overgaard Olesen

Arkivar: Gerda Clausen

Statistik: Ole Bang

Webmaster: Annette Holst-Hansen

Revisor: Knud Bjødstrup Kristensen

BESTYRELSE:
Formand: Runa Larsen

Næstformand: Dorte Harmsen

Kasserer: Flemming Hjortkjær

Huschef: Ole Svendsen

Tillidshverv: Lone Mark

Kommunikation: Ann Mønster Frost

Suppleant: Palle John Jensen
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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 
ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

 Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indehol-
de følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Beretning for den forgangne sæson
 3.  Revideret regnskab
 4.  Behandling af indkomne skriftlige forslag 
 5.  Budget for den kommende sæson og fastsættelse af kontingent
 6.  Valg til bestyrelsen samt valg af revisor
 7.  Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse består af 6 personer: Formand, næstfor-
mand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv og kom-
munikationsansvarlig. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges 
på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand samt 2 be-
styrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer 
vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter ge-
neralforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige år. For-
eningen har 1 suppleant, som er på valg i ulige år. Valgbar til be-
styrelsen er kun medlemmer, der har status som befaren vinterba-
der (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måt-
te anse det for påkrævet, eller når 100 af foreningens medlemmer 
over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med mo-
tiveret dagsorden. 

§ 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 nøg-
le / nøglekode til badeanstalten j.v. Århus Kommunes brugsregler 
for foreningen. Nøglekoden er fortrolig og må ikke udleveres til 
tredjemand. Nøglen forbliver foreningens ejendom og skal ved ud-
meldelse 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 efter 
2 års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. Di-
plomer kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markeringen 
af midvinter, eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens 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, ren-
gøring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, fl ag-
hejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en sæson ad gan-
gen 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 for-
eningens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes for-
eningen.

§ 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/med-
delelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte or-
densregler 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 fremme 

af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslutning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og 
bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling 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 2019. 
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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

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

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

 9.  Orden og renholdelse af Ballehage Søbad på-
hviler foreningen og dermed alle medlemmer. 

     Vær opmærksom på at det er alles ansvar 
at brygge kaffe/the, samt at der er selv-op-
rydning i kaffestuen.

     Se i øvrigt Ballehageprotokollen for over-
sigt over tillidsfolk.

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

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

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

11.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Derefter 
må der søges om optagelse via Venteliste- 
proceduren beskrevet på vores hjemmeside:  
www.ballehageviking.dk

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

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

6.  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. 

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

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

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

Højbjerg i maj 2020

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 Cafeteri-
ens brugere kan anvende til brygning 
af varme drikke, som kan nydes ef-
ter badet. 

Der indkøbes kaffe af forskellige 
mærker, afhængig af indkøbssted og 
gode tilbud – Cafeterien rutter ikke 
med pengene. Desuden indkøbes 
forskellige teer: Marcussens Univer-
sal-te og to slags gode teer fra Per-
chs Tehandel, pt. Keemun og Panyong 
(te-drikkene forkæles dog lidt). 

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

Betaling foretrækkes via Mobi-
lePay 2345 7654 – det er enklest 
og mest sikkert. Kaffeglasset ved 
Fremmødebogen kan dog indtil vide-
re også benyttes – det er endnu mu-
ligt at veksle kontanterne. 

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

Cafeteriebestyreren vil gerne rose 
de betalende medlemmer for i stort 
omfang at benytte MobilePay – og 
for at indbetale for længere perioder 
ad gangen. Det gør regnskabet en-
kelt.

I skrivende stund (28.07.20) ser 
økonomien ganske fi n ud – kasse-
beholdningen er på 2.452 kr.

Så mon ikke Cafeterien også i det 
kommende år kan komme med nog-
le små overraskelser, især i de mør-

ke vintermorgener. Det plejer at blive 
påskønnet. 

Cafeterien sørgede også for en fød-
selsdagsgave til Øyvind Simonsen, 
trofast morgenbader siden 1993 og 
forfatter til Corona-sangen, da han 
fyldte 80 år i starten af juli.

Apropos Corona-situationen, så har 
der jo ikke været nogen aktivitet i ca. 
5 måneder, hvor klubhuset har været 
lukket. Men det er dejligt at se, at mu-
sene ikke har rørt hverken teen eller 
kaffen i den periode, så forsyningssi-
tuationen er god til genåbningen.

Tak til alle for endnu en god (om-
end usædvanlig kort) sæson – en 
speciel tak til Ingerlise for indkøb af 
de små mælk, og til Eigil for at vika-
riere ved mit fravær.

Og velkommen til de nye brugere af 
Cafeterien i den kommende sæson. 

Spørg endelig, enten mig eller an-
dre erfarne badere, hvis du er I tvivl 
om noget.

Skulle du i den kommende sæson 
opdage en akut mangel på kaffe, te, 
poser til brygning af samme, mælk el-
ler sukker, på grund af Cafeteriebesty-
rerens fravær eller uopmærksomhed, 
er du meget velkommen til at foretage 
et indkøb – læg blot en seddel i kaf-
feglasset eller send en SMS til mig på 
tlf. 2345 7654 – og lad eventuelt ud-
lægget være din betaling for en tid. 

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

Cafeterien ønsker alle en god sæ-
son 2020/2021.

Mange varme morgenhilsner 
fra Lone Verner Nielsen, 

Cafeteriebestyrer
MobilePay: 2345 7654

Ole Bretlau modtager Den Gyldne Kæde

Vinterbader med hjelm af Søren Wullum
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FREMMØDEOVERSIGT

Coronaramt badeklub – vi lukker alt 
indendørs fra d.d. 
Sådan er der skrevet den 12. marts i 2020-ka-
lenderen, og fra da af er der ingen data for 
hverken badende eller temperaturer. Det er et 
problem for en statistiker, der sammenligner 
årsresultater. Et år, der mangler 1½ måned, 
vil falde helt uden for, og konklusioner bygge 
på hypoteser. På trods af omstændighederne, 
gøres forsøget alligevel.

Sidste sæson var vi tilbage på et årligt an-
tal bad på mellem 16 og 17.000, efter den en 
faldende trend i årene forud. Med udgangen 
af februar var vi ca. 300 bad bagud for sene-
ste sæson, men de kunne sikkert have været 
indhentet i marts og april med det fantastiske 
badevejr, men uden de sidste 1½ mdr. blevet 
det kun til 12.627 bad. 

Medlemsantallet er øget en smule fra 532 
til 536. Målt på badeaktiviteten t.o.m. februar 
falder fremmødeprocenten et point til 12%. I 
foreningens tidlige år præsteredes fremmøde-
procenter på 30 og derover.

Den højeste tilslutning var til vintersolhverv 
– søndag den 22. december – som tiltrak 138 
glade badere til musik, dans, taler – og et dej-
ligt koldt bad. Laveste antal badende var næ-
sten som sædvanlig 1. januar hvor 16 var i 
vandet -6 fl ere end 1. januar sidste år.

Det lave antal badende 1. janu-
ar skyldes nok ikke vintervejret som 
stort set har været fraværende – 
vandtemperaturen har ikke været la-
vere end 1oC i en kort periode omkring 
månedsskiftet februar/marts. 

Den laveste lufttemperatur blev 
målt til -5oC den 1. december. Ellers 
har lufttemperaturen ikke været under 
-2oC.

Tilslutningen til bad i fuldmånens 
skær er faldet, men med 15 badende 
i april kunne niveauet fra sidste sæ-
son være nået. Antallet af badende pr. 

gang har varieret mellem 6 og 18.

Statistik v. Ole Bang

I fi guren ses vand- og lufttemperaturer dag for dag sammen med antallet af 
badende. Det er temperaturer på venstre akse og antallet af badende på højre akse.
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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.




