
VIKINGEFORENINGENS 19. ÅR

Afl agt i forbindelse med den 20. generalforsamling

Søndag den 15. september 2013

I Varna Palæet 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 svider,

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 2013

Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER 2013 KL. 14.00 TIL KL. CA. 16.30

PÅ VARNA, ØRNEREDEVEJ 3, HØJBJERG

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2012/2013

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

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

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
 - formand (Palle Schmidt – modtager ikke genvalg til formandsposten)
 - bestyrelsesmedlem (Arne Lentz Svendsen – modtager genvalg)
 - bestyrelsesmedlem (Erik Børrild – modtager ikke genvalg)

10. Valg af suppleant (Gitte Aaberg – modtager genvalg)

11. Valg af revisor (Bent Olesen – modtager ikke genvalg)

12. Eventuelt
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SÆSONEN 2012/2013

Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde den 11. september med Erik 
Børrild som næstformand, Bente Nilsson som kasserer, 
Arne Lentz Svendsen som huschef og Ann Mønster med 
ansvar for tillidsfolk, Palle Schmidt var allerede valgt som 
formand af generalforsamlingen.

Badesæsonen
Det var en rigtig lang vinterbadesæson vi fi k i det forgangne 
foreningsår. Den 1. december havde vi de første frostgrader 
på Ballehage, nemlig -1 grad i luften og +4 grader i vandet. 
Sne og is fi k vi også meget af og det er jo et fascinerende 
syn, at komme gennem en sneklædt skov og se broen klædt 
i en kappe af is. Så giver det en ekstra dimension, at være 
vinterbader. Selv vandet havde til tider, en dog tynd kappe af 
is, men den var der. Grødis var der også og det er en dejlig 
oplevelse, at være i vandet med de små iskugler smygende 
om kroppen. Den 26. marts var vandet -2 grader og luften 
-7 grader og vi skulle helt hen til den 10. april før frosten 
slap sit tag i Ballehage. Selv for en vinterbader Viking var 
det en lang sæson og vi begyndte at længtes efter foråret og 
de grønne skud på skovens træer. Foråret så vi måske ikke 
så meget til, men til gengæld fi k vi en helt forrygende som-
mer med masser af solskin og vandtemperaturer helt op til 
20 grader. Det har alt i alt været en fantastisk badesæson 
for Ballehage Vikingerne.

Badehuset
Også i den forløbne sæson, er der sket nogle ændringer i 
badehuset. Bl.a. fi k vi hængt fl ere knage op, så der var mere 
plads til overtøjet på de kolde vintermorgener. Et par op-
slagstavler blev fl yttet, så meddelelser fra bestyrelsen, nu 
hænger på opslagstavlen ind mod den lille sauna. Forenin-
gens logo med navnetræk er også kommet op at hænge 
igen. Det gule skilt hænger nu fi nt på det skrå loft, så det 
ses når man træder ind i badehuset.
 På toilettet blev der over el-radiatoren til gengæld ned-
taget nogle kroge og en hylde. Vi fandt det ikke foreneligt, 
at have våde sko over en el-radiator, ligesom der ofte hang 
håndklæder tæt ned på radiatoren. For at undgå brandfa-
ren, blev disse ting fjernet. Det skal dog også bemærkes, 
at toilettet er tænkt som sådan og ikke et tørrerum. Det kan 

bruges af de som ikke kan have deres håndklæde med sig 
efter badet, men ikke som en permanent ophængning. Der 
kunne jo være andre af dine kære vikingekolleger, som kun-
ne få brug for en plads en morgen. Badesko og tøfl er m.m. 
hører til i skorummet og skal ikke stå på toilettet.

Vand- og afl øbsinstallationer
Sidste sommer blev vandrørene under huset isoleret, lige-
som afl øbsrør fra toilettet blev isoleret og samtidig el-tracet, 
så forstoppelser på grund af frost skulle kunne undgås.
 Det har fungeret i bedste stil i den forløbne vinter, så vi 
bl.a. havde frisk vand til kaffe- og te-brygning og også kun-
ne komme af med det igen. Det har været en god investe-
ring, til glæde for foreningens medlemmer.

Medlemsstop og medlemsfremmøde
Også i den forgangne sæson valgte bestyrelsen at stoppe 
for tilgang af fl ere nye medlemmer. Da der var udleveret 80 
optagelsesbegæringer, mente vi det måtte være ved græn-
sen af, hvad foreningen kunne indlemme af nye medlemmer 
i en enkelt sæson. Det har efterfølgende vist sig, at vi kun 
har modtaget 50 ansøgninger om optagelse. Vi nåede dog i 
året op på 395 medlemmer og det er det højeste antal med-
lemmer foreningen har haft. Hvor grænsen for antal med-
lemmer går, kan dog være svært at fastslå, da medlemssta-
tistikken viser, at der trods en medlemsfremgang på 6,7 %, 
er en tilbagegang på 4,5 % i fremmødet til et morgenbad 
ved Ballehage. Så husk, at selv om vi er en Morgenbade-
forening, så er vi også en forening af VINTERbadere, der 
forventes at møde op om vinteren. Som noget nyt, vil vi i år 
lave et forsøg og ændre lidt på proceduren for udlevering af 
optagelsesbegæringer. Bestyrelsesmedlemmer vil i de tre 
første weekender efter generalforsamlingen være til stede i 
badehuset den sidste time inden lukning, hvor nye interes-
serede vinterbadere kan møde op og høre lidt om vores for-
ening. De kan der få udleveret en optagelsesbegæring, samt 
love og husorden. Interesserede skal møde personligt op og 
der vil kun blive udleveret et sæt pr. fremmødte. Så håber 
vi, at vi kan minimere udlevering af optagelsesbegæringer, 
som vi alligevel ikke får tilbage. Indtil videre kører forsøget i 
3 weekender og så vurderer vi hvordan det er forløbet.
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Kommunen
Vikingeforeningen har også i år haft møde med Aarhus 
Kommune v/ Sport og Fritid om forholdene på Balle-
hage. Aarhus Kommunes Idrætscentre, som Badehu-
set hører under og som ejer bygningen, havde fået ny 
chef efter Palle Konnerup. Den nye chef hedder Mo-
gens Christensen og ham fi k vi et godt og positivt ind-
tryk af. Det tegner godt for det fremtidige samarbejde 
omkring Ballehage. Den daglige kontaktperson er dog 
fortsat Johnny Jørgensen. Kommunen tog sig også i 
den forløbne sæson af diverse udvendige reparationer.
 Stranden og skoven er dog ejet af Naturforvaltnin-
gen og deres praktiske opgaver er blevet udliciteret til 
et privat fi rma. Af sparehensyn kan der således ikke 
forventes at den store trappe bliver fejet eller sneryd-
det. Ligeledes vil vi heller ikke få leveret træ fra skoven 
til Sankt Hans bålet. Skovfogeden gav dog lov til, at vi 
selv måtte hente brænde i skoven. Og det gjorde vi så.

Triathlon klubben
Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også en 
aftale med i år. På grund af den noget lave vandtempe-
ratur, kom de nu relativt sent i gang med svømmetræ-
ningen på det åbne vand. De er jo ikke Vikinger, så de 
foretrækker en vandtemperatur over 15 grader. Til gen-
gæld svømmer de længere og lader sig ikke afskrække 
af brandmænd. Aftalen løber i år frem til den 7. sep-
tember.

Generalforsamlingen 2012
På generalforsamlingen i 2012 blev det besluttet, at 
bestyrelsen skulle se på et par paragraffer om supple-
anter og fremmedes adgang til badehuset. Dette har vi 
gjort og der er et indlæg herom, samt yderligere et æn-
dringsforslag til lovene, andetsteds i beretningen.
 På GF var der ligeledes en opfordring om, at besty-
relsen skulle overveje et motto/slogan til foreningen. 
Det har bestyrelsen vurderet, at der ikke var behov for.

I vinter blev der gjort et forsøg med at fastsætte gum-
mimåtter (ringmåtter) på broens stigetrin. Forsøget var 
også foranlediget af et forslag på sidste års GF, men 
forsøget blev dog ikke vellykket. Der kom stadig is på 
trinene og måtterne samlede tang, ligesom de stribs 
der skulle fastholde måtterne, skar sig igennem dem 
og dermed løsnede de sig.

Rengøringsdag
Rengøringsdagen blev afholdt lørdag den 4. maj, lige 
efter morgenbadet og Cafeterien bød som vanligt på 
frokost, efter strabadserne. Igen i år blev der skrubbet 
og skuret både indvendigt og udvendigt. Svalereder-
ne i omklædningsrummene blev taget ned, så bjælken 
kunne blive gjort ren og fi n til nye svalereder. Og det 
kom der da også i år, med mange svaleunger til følge. 
 Nu trænger omklædningsrummene til endnu en tur, 
da ikke alle svaler gider fl yve ud fra deres lille krog, når 
de skal besørge om natten. Det forventes, at der vil bli-
ve afholdt en lille rengøringsdag i løbet af september 
måned. Så kan gangbroen ud til badebroen også blive 
gravet fri for sand endnu engang, ligesom den behørigt 
blev i maj. Nu trænger den også igen, bl.a. på grund af 
alle gæsterne til Sculpture by the Sea, som Ballehage 
Strand også i år var begavet med. Se artikel herom an-
detsteds. Apropos afsnittet om toilettet og håndklæder, 
så skal det her bemærkes, at der til rengøringsdagen 
blev fyldt 5 sække med efterladte håndklæder og ba-
dekåber, samt en sæk med badesko/tøfl er. Nogle en-
kelte håndklæder blev vasket og lagt i badehuset som 
reserver, resten blev efter 14 dage kørt til genbrug/los-
sepladsen.

Nu er ungdommen jo ikke hvad den har været, så da 
gangbroen skulle befries i maj, måtte vi ”grave” et æl-
dre sjak frem. Det bestod af 3 gæve og garvede Vi-
kinger. Om arbejdsholdet var et tidligere sjak af guld-
gravere, tørvegravere, eller togskinnebisser, skal være 
usagt, men grave kunne de og tørvetrillere var de be-
stemt ikke. Tak til Arne, Niels og Henning.

PS: Der var dog også yngre kræfter der hjalp til med 
gravearbejdet og med rengøringsarbejdet i det hele 
taget. 

Tak til jer alle.
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Sæsonafslutning
Fredag den 17. maj kl. 7 afholdtes der sæsonafslut-
ning. Klaus Bertelsen holdt med myndig røst en tale 
om menneskerettighedskonventionen og om vores fæl-
les ret til samværet om badet ved Ballehage. Mange tak 
til Klaus for denne salut. Herefter blev der uddelt diplom 
og så var der kaffe og rundstykker, for dem som ikke 
havde tyvstartet.

Sankt Hans aften
Traditionen tro afholdt vi Sankt Hans aften med grillen 
af mad og efterfølgende bål og båltale. I år holdt Ole 
Holmer-Bretlau båltalen og på Oles opfordring var med-
lemmerne blevet opfordret til at bage snobrød i gløder-
ne efterfølgende. Dagmar havde sørget for en større 
portion brøddej og hun uddelte gladelig til dem, som 
havde lyst til at bage et snobrød. Interessen kunne godt 
have været større, men det bliver den nok næste år. En 
eventuel tradition skal jo starte et sted. Tak til Ole og 
Dagmar.

Fotoalbummet
Vi har et fotoalbum, hvori en hel del af vores medlem-
mer er repræsenteret. Der er dog mange nye medlem-
mer, som ikke er kommet i endnu. Når nu ikke man 
kender alle medlemmerne, så er det rart at kunne slå 
op i fotoalbummet og få sat navn eller ansigt på. Derfor 
vil vi gerne opfordre til, at man stiller op, når der bliver 
indkaldt til fotografering til albummet. Ahrend Küseler 
er ansvarlig for fotografi erne og han vil sætte opslag op 
igen. Så hold øje med opslagstavlen og mød op, eller få 
lavet en aftale med ham.

20 års fødselsdagsfest
Nu er der jo et helt år til, at foreningen bliver 20 år, 
den 10. september 2014. Allerede på GF sidste år be-
gyndte talen at falde på, om ikke der skulle holdes en 
fest. Og jo, det skal der da. Da det ikke er bestyrelsen 
der skal stå for det praktiske med at arrangere festen 
har Annie Lønskov sagt ja til, at være primus motor for 
et festudvalg. Bestyrelsen vil blive repræsenteret i ud-
valget, men ellers vil Annie sørge for at samle et godt 
festudvalg. Bemærk, at den 10. september er fødsels-
dagen, men ikke nødvendigvis den dag festen afholdes.

Formandsafslutning
Jeg vil gerne slutte med at sige mange tak til mine be-
styrelseskolleger Ann, Bente, Arne og Erik for det gode 
samarbejde og jeres positive indstilling. Så er det ingen 
sag, at være formand og nu kan jeg med sindsro give 
posten videre til en ny formand.

Også mange tak til alle med tillidshverv og øvrige med-
lemmer, for uden jer og jeres indsats, var vores for-
ening ikke så dejlig som den er.

Med et GOD MORGEN, ENKELTHED, SUND FORNUFT 
og GODT HUMØR, samt et dejligt friskt morgenbad, så 
vil Ballehageånden trives i bedste velgående.

Palle Schmidt
formand

8/8 2013
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Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor 

Husk indbetaling af kontingent i september
reg: 4695     Konto: 10138760

Regnskab 2012/2013

Indtægter:
1. Kontingent      99.000,00

2. Pasning af bygninger og arealer 26.000,00

3. Tilmeldingsgebyr GF 2012 3.926,50

4. Renter på bankkonti 921,79         

5. Sculpture by the sea 8.135,00

6. Triatlon 600,00         

Indtægter i alt 138.583,29

Udgifter:
1. Generalforsamling 2012 - fortæring, beretning mv. 26.731,25

2. Gaver m.m. 670,00
3. Rekvisitter og andet inventar m.m. 7.937,73
4. Bankgebyrer 420,00
5. Kontorartikler 1.206,25
6. Midvinter 2012 1.071,70
7. Skt. Hans + sæsonafslutning 1.119,75
8. El 32.943,02
9. Pasning af bygninger og arealer 26.000,00
10. Diplomer 3.008,00
11. Skilte til krus 3.912,50
12. Mødeudgifter 1.875,45
13. Telefon 1.698,58

Udgifter I alt 108.594,23
Årets resultat: sæson 2012/2013 29.989,06

Status  pr. 31. juli 2013 Aktiver Passiver
Kontingentkonto 4695 10138760 48.126,21        

Højrentekonti 115.992,84

Tilgodehavende Sculpture by the sea 3.135,00          

Skyldig el 2.500,00

Skyldig pasning af bygninger og arealer 8.000,00
Egenkapital pr. 31. juli 2013  note 1) 156.754,05

167.254,05 167.254,05

Note 1) Egenkapitalens specifikation:
Saldo pr. 1. august 2012 126.764,99
+ årets resultat 29.989,06

Egenkapital pr. 31. juli 2013 156.754,05
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Ændringsforslag til foreningens love

På generalforsamlingen i 2012, blev det besluttet, at bestyrelsen skulle se på 2 forslag til ændringer af lovene og 
herudover har vi endnu et ændringsforslag.

Det første var om der skulle være 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen jfr. § 5 og dermed vælge en suppleant hvert 
år. Det andet var i henhold til § 15 om, hvorvidt der måtte være fremmede i badehuset uden et bestyrelsesmed-
lems tilladelse.

På bestyrelsesmødet den 12. juni 2013, blev det besluttet, at man ønsker at fastholde den nuværende ordning 
med 1 suppleant, da der ikke er behov for 2. Dermed vælges suppleanten også fortsat i ulige år for 2 år ad gan-
gen. Med hensyn til tilstedeværelsen af fremmede i badehuset, besluttedes det, at bestyrelsen vil genfremsætte 
sit eget forslag fra sidste år, da vi mener at badehuset (sauna, køkken og kaffestue) må være forbeholdt medlem-
merne. Det især i en tid, hvor vi i løbet af de seneste 2 sæsoner har indført stop for fl ere nye medlemmer, bl.a. 
pga, at der kunne være trangt i både sauna og kaffestue.

Jfr. Husreglernes pkt. 14, kan man medbringe en gæst én gang.

HUSK DOG ALTID, AT SUND FORNUFT PRIORITERER VI HØJT PÅ BALLEHAGE SØBAD, således også 
i denne henseende.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til lovene:

1.  § 15, 1. + 2. linje:
 Nuværende:
 Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et tilstedeværende bestyrelsesmedlems tilladelse.
 
 Ændres til:
 Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrelsesmedlems tilladelse.

2. § 17, 3. linje: ”Den Gyldne Kæde”
 Nuværende:
 Kun medlemmer der har opnået diplom som befaren vinterbader, kan indstilles.

 Ændres til:
 Kun medlemmer der har opnået status som befaren vinterbader, kan indstilles.
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KUNST VED BUGTEN
Set af Ib Hessov, en Ballehageviking

Det startede med, at et stort sort-gråt ”badehus” tog 
havudsigten fra mændene. Senere blev det periodevist 
indtaget af en performende kropsuenergisk badenym-
fe. Ikke nogen stor kunstoplevelse.

Men om morgenen ved bugten åbnes øjnene for det 
positive i livet, i naturen, i kunsten, og gode kunstople-
velser var tæt på, heraf tre af de bedste.

Fra broen kunne vi nyde to fantasifulde, dansende 
kropsskulpturer. Kvinde og mand? Masser af liv. Så 
hvordan overdådige Rosa raffi neret spejlede sig i ”Man-
den af Stål”. Kunne lede tanken hen på episoder fra 
”dagligliv på broen”. Og smukke var de. Med overskud.

Fra den muntre til den bevægende kunst. En 28 minut-
ters lang lyd og musikfortælling, som kunne opleves i 
skoven oven for Ballehage. En totaloplevelse, hvor man 
befandt sig midt i krigens urovækkende lyde, maskin-
larm, skud og råben for derefter at lytte til den rene-
ste gregorianske korsang og skovens ro og lyde. Endnu 
mere tankevækkende blev det, da man hørte om in-
spirationen til kunstværket: en jødetransport under kri-
gen, hvor der ikke var plads til alle i kreaturvognene, så 
nogle af jøderne blev stuvet ind i et kloster  til næste 
transportmulighed (kilde: Else Marie, som talte med en 
af kunstnerne). 
 Herfra til en overbevisende stærk skulptur INOCHI, 
et forunderligt to meter højt fabeldyr, som stod i skoven 
tæt på trappen. På japansk betyder inochi livskraft, og 
den mærkelige stålskulptur udstrålede på forunderlig 
vis både styrke, kraft og ro. Den var både himmelstræ-
bende og havde snuden i jorden. Dens overbevisende 
livskraft gjorde psykologisk synet af den siddende røde 
mand øverst for trappen endnu mere deprimerende, en 
skulptur af et menneske tappet for energi. 

Alle vil vi have vore favoritter blandt de 64 værker, og 
gode oplevelser var der at hente for de mange tusinder, 

som gik på kunstvandring langs vor strand. Noget var 
for primitivt søgt, men i bedste fald var der et godt og 
givende samspil mellem natur og kunst, hvor hav og 
skov berigede kunsten, eller hvor kunsten åbnede øjne
ne for hvor smukt et landskab vi bor i. 

Dette sidste ved ballehagevikingen alt om. Vi forfriskes 
og oplever hver morgen en natur, som ingen kunst kan 
gøre efter – men kunst kan, når den er bedst, give os 
en anden berigende inspiration til livet.
 Som INOCHI. Bundet til jorden men med sans for det 
himmelske.  Livskraft.
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Samlet om morgenbadet, det er det, Vikingeforeningen 
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad, står for – en-
kelthed. Og så har vi et fællesskab om at værne om 
Ballehageånden. Starte morgenen med at hilse god 
morgen til hinanden, nyde turen ud ad broen, måske 
en solopgang, selve badet, svalernes fl yveopvisning, 
vores spejden efter brandmænd og se deres langsom-
me glid gennem vandet, eller kampen med bølgerne 
og istapper, alt efter de skiftende årstider. Måske sid-
de og nyde en kop te eller kaffe og ønske hinanden en 
god dag. Så er vi klar og rustet til hverdagen udenfor 
Ballehage. 

For at vi har muligheden for denne oase og nydelse i 
hverdagen, er der mange frivillige – vores tillidsfolk, der 
yder et stort stykke arbejde, uden at gøre væsen af sig. 
I sørger for, der bliver åbnet og lukket på både hver-
dage og i weekender. Sørger for at brygge de første 
kopper kaffe og te, måle vandtemperaturen – får fejet, 
når der lukkes, og låser forsvarligt døre og skodder. 
Saunaen bliver gjort ren, toiletterne pudses, kaffestuen 
skinner, og forstuen bliver poleret. Der er viskestyk-
ker og karklude, der vaskes, og der skrives smukt på 
diplomerne med kalligrafi . Der bliver taget billeder af 
medlemmer til vores fotoalbum og der bliver ført stati-
stik over fremmødet. Flaget bliver hejst, og ved fuldmå-

ne er der åbent. Så kære tillidsfolk En kæmpe stor 
tak for jeres indsats. 

Tillidshvervene bygger på frivillige. Det vil sige, man 
enten bliver spurgt, om man vil påtage sig et tillids-
hverv, eller man kan henvende sig til den bestyrelse-
sansvarlige for tillidshvervene og tilbyde sin hjælp. Til-
lidshvervene er for et år af gangen, fra medio septem-
ber til medio september. Hvis man er åbner eller lukker 
og er forhindret i at møde frem, sørger man selv for en 
substitut ved at spørger en af afl øserne, eller en af de 
andre åbnere og lukkere. 

Igen i år er tillidsfolk blevet spurgt, om de gerne vil fort-
sætte, eller om de mener at tiden er inde til, at de gerne 
vil afl øses. Langt de fl este har valgt at fortsætte. Det 
er imponerende. I skrivende stund mangler der at blive 
fundet nye til enkelte tillidshverv, men måske er po-
sterne allerede blevet besat, inden bladet går i trykken. 

Det er dog ikke tillidsfolkene, der skal gøre arbejdet 
alene. Til bevarelse af fællesskabet og den gode atmo-
sfære, hjælpes vi ad med at brygge kaffe og te, gerne 
inden den sidste kop er taget. Man tørrer et bord af og 
rydder op, hvis det er nødvendigt osv. Sådan bliver vi 
alle en del af fællesskabet på Ballehage.

TILLIDSHVERVENE
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EN LILLE HILSEN
FRA CAFETERIEBESTYREREN

– EFTER ENDNU ET ÅR
Cafeterien er som bekendt helt uafhængig af foreningen og har selvstændig økonomi. 
 Alligevel synes Bestyreren af Cafeterien i samråd med Formanden, at det er passende, at Cafeterien optager lidt 
plads i beretningen, da det med en varm morgendrik fylder en del i klubbens daglige liv for de fl este medlemmer.

Som Bestyrer af Cafeterien indkøber jeg kaffe og to slags teer – og hvad dertil hører – for at brygningen kan fi nde 
sted. Det er jo en dejlig mulighed for at varme sig på en drik efter badet.

Dagens morgenåbner står for de første bryg – og derefter er det op til medlemmerne at sørge for brygningen – ef-
terhånden som kanderne tømmes. På utallige opfordringer kan jeg oplyse, at der er kaffe i de røde kander, urtete 
i de hvide og sort te i de grå buttede kander. 

Betalingen for herlighederne lægges i kaffeglasset, ved siden af fremmødebogen, og det er op til hver enkelt at 
tilpasse betalingen efter forbruget.

Hvor meget skal du så betale? Det er svært – men tænk på, at Cafeterien ikke er en forretning. Økonomien ser 
fornuftig ud. Det skal bare løbe rundt, uden hverken over- eller underskud. 

Som regel er der dog et vist overskud, fordi medlemmerne – og eventuelle gæster – er fl ittige til at betale. Så Ca-
feterien giver f.eks. frokost i forbindelse med rengøringsdagene og små overraskelser i løbet af året – især i de 
mørke måneder.

Prisen er pt. 10 kr. pr. uge for kaffe og 3 kr. pr. uge for te.
 Den vejledende betaling er baseret på, at du kommer og bader hver dag (som stifterne af foreningen i sin tid 
gjorde). Så jeg håber du er god til at regne. 

Mit indtryk er, at ordningen for det meste fungerer tilfredsstillende – forsyningslinien er stort set i orden, og alle 
er fl inke til at sætte nyt i gang. 

Dog kan der f.eks. i ferieperioder opstå visse paniklignende situationer, hvis der undtagelsesvis mangler f.eks. 
kaffe. Men fortvivl ikke: Der kan som regel fi ndes pulverkaffe i skabet, og hvis dét mod forventning også slipper 
op, er det ikke værre, end at én frisk morgenbader næste dag indkøber og medbringer nogle poser kaffe - og selv-
følgelig får beløbet refunderet af kaffekassen.

I håb om at bevare Cafeterien i den enkle og positive ånd i mange år fremover…

Mange varme morgenhilsner fra

Lone Verner Nielsen
Cafeteriebestyrer nu på 12. år
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Der har været en mindre medlemsfremgang – men fremmøde i pct. er 
faldet. Den udgør nu godt 16 % mod godt 33 % i klubbens første leve-
år. Statistikken bekræfter de senere års tendens med et stort fremmøde 
i weekender.  Størst fremmøde på en enkelt dag var 119 på den sidste 
søndag i november. Laveste antal fremmødte var tirsdag d. 19. marts i 
uge 12, hvor en kraftig kold østenvind kun lokkede 16 gæve vikinger til 
det daglige bad. Til sammenligning mødte 17 vikinger op 1. nytårsdag.                                                                                                                                
 I månederne december 12 - marts 13 lå badeaktiviteten så meget un-
der sidste sæsons, at der år-til-dato var knap 1.000 færre badende end i 
sæsonen 2011/12, men en høj badeaktivitet i april "reddede" året, således 
at vi "kun" endte med en tilbagegang på 5 % sammenlignet med sæson 
2011/12.

Statistik v. Ole Holmer-Bretlau

Medlemsantal - statistik
Sæson Antal medl.
1996/97 118

1997/98 145

1998/99 175

1999/00 201

2000/01 212

2001/02 218

2002/03 241

2003/04 249

2004/05 267

2005/06 282

2006/07 279

2007/08 283

2008/09 325

2009/10 336

2010/11 374

2011/12 374

2012/13 395

Fremmødeoversigt total (sept.-apr.)
Sæson Antal badere Gns. dag
1996/97 9.358 39

1997/98 12.017 50

1998/99 12.111 50

1999/00 15.048 62

2000/01 15.014 62

2001/02 15.255 63

2002/03 12.547 51

2003/04 13.518 56

2004/05 12.800 51

2005/06 13.206 53

2006/07 13.801 56

2007/08 14.597 60

2008/09 15.565 64

2009/10 15.027 62

2010/11 14.670 61

2011/12 16.269 67

2012/13 15.480 64

Fremmødeoversigt: Sæson 2012/13
Måned Antal Badere Gns. dag
September 2.321 77

Oktober 2.328 75

November 2.207 74

December 1.790 58

Januar 1.626 52

Februar 1.472 53

Marts 1.568 51

April 2.168 72

I alt i perioden 15.480 64

Størst antal fremmødte 119

Lavest antal fremmødte 16

Fuldmånebadning: 2012/13
Måned Antal Badere
September 10

Oktober 13

November 16

December 17

Januar 8

Februar 15

Marts 18

April 11

I alt i perioden 108

Sæson Antal badere Gns pr. gang
1996/97 76 10

1997/98 122 17

1998/99 108 15

1999/00 84 12

2000/01 118 10

2001/02 88 12

2002/03 89 12

2003/04 94 13

2004/05 57 9

2005/06 80 11

2006/07 78 11

2007/08 60 7

2008/09 93 12

2009/10 67 8

2010/11 99 12

2011/12 120 15

2012/13 108 14

Fuldmåne total
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Beretning: Ann Mønster Frost, Lone Verner Nielsen, Ib Hessov og Palle Schmidt

Fotos: Thorkild Sønder og Palle Schmidt

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.




