
VIKINGEFORENINGENS 21. ÅR

Afl agt i forbindelse med den 22. generalforsamling

Søndag den 13. september 2015

på 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 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 2015

Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 2015 KL. 14.00

PÅ VARNA PALÆET MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 16.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2014/2015

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

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

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 Ole Holmer-Bretlau modtager valg  (2 år)
 - Næstformand Alice Østergård modtager valg  (2 år)
 - Huschef Søren Sigaard ønsker at udtræde af bestyrelsen  (2 år)
 - Valg af suppleant 

10. Eventuelt

 OBS     OBS     OBS     OBS     OBS     OBS     OBS     OBS     OBS     OBS 

Deltagelse i Generalforsamlingen kræver forhåndstilmelding på den i klubhuset fremlagte 
tilmeldingsliste samt betaling af deltagergebyret på 50 kr.
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SÆSONEN 2014/2015
Bestyrelsen
Konstituerede sig på et møde søndag d. 21. septem-
ber umiddelbart efter generalforsamlingen med Ole 
Holmer-Bretlau som formand, Alice Østergaard som 
næstformand, Bente Nilsson som kasserer, Ann Møn-
ster Frost med ansvar for tillidsfolk og Søren Sigaard 
som huschef.

Ud over konstitueringsmødet d. 21. september har 
bestyrelsen holdt 4 egentlige bestyrelsesmøder. Her-
udover har der igennem hele sæsonen været mange 
personlige kontakter/drøftelser ved Ballehage samt et 
utal af e-mails.

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

på bagsiden af huset ved damernes omklædningsrum 
og et større vindue i saunaen.

•  Manglende disciplin omkring rettidig kontingentbe-
taling + mangelfuld udfyldelse af, hvem der betales 
kontingent for.

•  Planlægning af: Midvintermarkering, Sæsonafslutning 
og Skt. Hans.

•  Aftaler med: Triatleterne, Den Blå Rambla og Sculp-
ture by the Sea.

•  Foreningens store elforbrug.
•  Håndklædepolitik.
•  E-mail-politik.

Badesæsonen
Der har ikke været meget egentlig vinterbadning i sæ-
son 2014/15 – ingen Ballehage-viking har i den for-
gangne sæson haft den lifl ige fornemmelse af isklum-
per, der triller ned ad ryggen. 

Den rigtige vinter udeblev. Ganske vist havde vi i ja-
nuar ’besøg’ af stormene Dagmar og Egon. 

Men her i vores lokalområde efterlod de sig ikke li-
geså synlige spor som stormene Allan og Bodil gjorde 
sidste år.

Og godt for det!
Badesæsonen har således været uden dramatik. Men 

som rigtige vikinger må vi sige, at vi har savnet vinte-
ren og isen.

Til gengæld har vort badeliv i år fået tilføjet et par 
ekstra dimensioner. 

Den Blå Rambla (Et initiativ støttet af Århus Kommu-
ne, Kulturministeriet og Nordea Fonden – der handler 
om alt det vand, vi har omkring Århus – aktiviteter og 
events ved, på og i vand.) har afviklet 2 koncerter på 
stranden ved Ballehage, Endnu en venter her i septem-
ber efter vores generalforsamling. Vi har lyttet til / vil 
lytte til både klassisk, rock og pop-musik. Vi håber ini-
tiativet vil blive gentaget, for Ballehage og dejlig musik 
’klæder hinanden’.

Og så har vi haft et glædeligt gensyn med Sculpture 
by the Sea. I perioden 5. juni til 5. juli har vi hver mor-
gen kunnet glæde os over synet af ’Sømærket’, som 
ifl g. kataloget er: ”En ramme til udadvendt observa-
tion, hvor værkets grid af lameller antyder et rum, der 
åbner sig mod havet. Det er en skulptur, som omfavner 
beskuerne og tilskynder deres visuelle og fysiske en-
gagement.”

’Sømærket’ samt de øvrige 55 skulpturer / installa-
tioner på stranden og i skoven har givet anledning til 
mange gode meningsudvekslinger på ’platformen’ for-
an vort badehus. Der har naturligvis ikke altid været 
enighed om kvaliteten af de kunstoplevelser, som ud-
stillingen har givet os.

Men der er vist ét synspunkt, som er generelt for vore 
medlemmer, og det er, at vi gerne ser udstillingen ven-
de tilbage – også efter kulturbyåret 2017.

Sculpture by the Sea har affødt en heftig trafi k af til-
skuere til udstillingen og til salgsboden ved Ballehage. 
Og færgen Bertha-K har fragtet mange mennesker fra 
Marselisborg Havn til Ballehage. 

I forbindelse med færgefarten fi k vores badebro til-
føjet en solid men uskøn forlængelse for at sikre M/S 
Bertha-K’s anløb og afsejling. Den nye anløbsbro ved 
Ballehage blev døbt Terminal Syd – eller i folkemunde 
”Pallehage”!

De mange eksterne aktiviteter omkring vort dejlige 
badehus har ikke afholdt os fra på de indre linjer at 
overholde alle klubbens traditioner – naturligvis fristes 
man til at sige – for vi holder af traditioner ved Balle-
hage. 

Vi har afholdt: VinterSolhvervsMarkering den 21. de-
cember – Forårsrengøring i april – Sæsonafslutning i 
maj – Sankt Hans Aften d. 23. juni og oven i det af-
viklede vi en forrygende 20 års fødselsdagsfest d. 13. 
september.
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20 års fødselsdagsfest d. 13. september
Festen var arrangeret som en temafest. Temaet var 
havfruer og havmænd – det havde ganske mange af de 
ca. 150 festdeltagere fortolket særdeles kreativt, som 
billedkavalkaden på side 9-10 dokumenterer. De under-
skønne havfruer blev vartet op af såvel Kong Neptun, 
som sørøvere, skibsoffi cerer, fritidssejlere og sågar en 
pingvin. Stemningen var således høj fra start.

Festdeltagerne blev tjekket ind af ’alfabet-modta-
gelseskomiteen’ – der blev skænket ’boblevand’ – og 
Albert Welinders muntre velkomstsang blev afsunget. 
Albert førte os sikkert igennem sin selvkomponerede 
og festlige sang iklædt et havmandsagtigt outfi t med 
muslingeskalskæde og fi skenet svøbt om hovedet. Det 
lovede godt for resten af festen.

Og vi blev ikke skuffede!
Da festdeltagerne havde fundet deres borde blev de 

– til de fl estes overraskelse – vartet op af Cafe Køl-
bert, som både kunne skænke vinen ved siden af og 
fornærme gæsterne – frk. Svennevig havde ganske en-
kelt svært ved at styre tjenerstaben - til stor moro for 
festdeltagerne, som ellers var optaget af at sætte den 
overdådige buffet fra Salling til livs. 

Mange fi k derfor ’maden galt i halsen’ – der var dog 
ingen, der skulle hospitalsindlægges! 

Appetitten var stor – for maden var god – og der blev 
indlagt pauser af hensyn til fordøjelsen! 

I en af pauserne underholdt Albert Welinder igen med 
endnu en selvkomponeret sang – denne gang udklædt 
som ’fi n mand’ med en munter høj hat (som er en syd-
afrikansk genbrugssag, lavet af elkabelplast). 

Han kan noget med udklædning og sange – ham Al-
bert Welinder!

Også Niels Konzack underholdt med en fornøjelig 

selvkomponeret sang. Niels var udklædt som trold-
mand med hjemmelavet rumsterstok – det blev også 
et festligt indslag.

Som det fremgår, havde udklædningsfantasien fået 
frit løb på denne festaften i teltet på stranden ved Bal-
lehage.

Løjerne blev styret af showmaster Alice Østergaard 
med det fantastiske ’tanghår’ og en voldsom konkylie 
som hårnål! 

Og pludselig dukkede der en mavedanserinde op (fra 
Randers) – hun havde i den grad kontrol over sin smuk-
ke krop – til stor glæde for specielt havmændene. Dan-
serinden forsøgte at lære medlemmerne mavedansens 
kunst – det lykkedes ikke helt – men muntert og med-
rivende var det. 

Efter desserten spillede ’Roger and Over’ op til dans 
– og der blev danset igennem!

20-års-festen indskriver sig dermed i rækken af vel-
lykkede Ballehage-fester. Det ligger åbenbart i vores 
DNA, at vi Ballehage-vikinger kan lave gode og minde-
rige fester.

VinterSolhvervsMarkering d. 21. december
Traditionen tro akkompagnerede Henrik Bredholt smukt 
på sin sopransaxofon først til ”Ballehages Midvinter-
sang” og afslutningsvis til ”Vor sol er bleven kold”. Og 
igen i overensstemmelse med traditionen blev der af-
fyret en raket, som afslutning på  midvinter-markerin-
gen. Og dog ….. for først ”affyrede” Sven Wemmelund 
en pantomime illuderende en raket, derefter affyrede 
huschef Søren den rigtige raket - altså en ”dobbelt-ra-
ket-oplevelse” til glæde for de fremmødte medlemmer.

Inden afsyngelsen af ”Vor sol er bleven kold” og ra-
ketaffyringen i 2 faser havde formanden holdt en kort 
tale, hvor han bl.a. funderede over de voldsomme æn-
dringer, der er både i døgnrytmen og badelivet ved Bal-
lehage igennem året.

Rengøringsdag lørdag d. 26. april
Vores lille badehus med sauna, omklædning, og de om-
kringliggende omgivelser blev pudset af og vasket af de 
ca. 25 medlemmer, der var mødt op. Alle kastede sig 
med stor iver og energi over de opgaver, som huschef 
Søren havde oplistet. Og alle opgaver blev løst til hus-
chefens store tilfredshed. 
Rengøringsdagen var begunstiget af godt ”arbejdsvejr” 
– dvs. tørvejr og moderat temperatur.  

Forberedelse til 20 års festen – Ole og Jan dirigerer Bob Cat’en
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I år havde vi fået ekstern hjælp i form af en Bob Cat 
med ”chauffør” – der dagen inden rengøringsdagen 
gravede render hele vejen langs broen.

Formiddagen sluttede af med, at Cafeteriet bød på 
lækker frokost. 

Badesko og håndklæder, der ikke var blevet fjernet 
inden rengøringsdagen – og det var mange – blev pak-
ket i plastsække og stillet i den gamle sauna. Her kunne 
medlemmerne så afhente deres ”glemte badeudstyr”. 

Flere uger efter rengøringsdagen var der fortsat gan-
ske meget uafhentet ”badeudstyr”! 

Tankevækkende!

Sæsonafslutning lørdag d. 9. maj
Der var fi nt fremmøde på en dejlig morgen og traditio-
nen tro afsang vi ’I østen stiger solen op’ og ’I Danmark 
er jeg født’. Og Sven Wemmelund sørgede både for to-
neart og melodi. 

Det er måske en overvejelse værd altid at sørge for 
en kompetent forsanger til sæsonafslutningerne frem-
over – for sidste år kneb det nemlig! 

Vi har ikke det samme problem til VinterSolhvervs-
Markeringen – det sørger Henrik Bredholts sopran-
saxofon nemlig for.

Formanden forsøgte at forklare via en lille historie, 
som bestemt ikke skal gengives på tryk, at det, der 

sker ved en sæsonafslutning, er, at Ballehage-vikinger-
ne skal til at erkende sig selv på en ny måde – for en 
tid i hvert fald. De overgår nu fra at være vinterbadere 
til bare at være nogen, der godt kan lide at få et dag-
ligt havbad – og naturligvis det sociale samvær på bro, 
platform og i kaffestue ved Ballehage.

De fremmødte medlemmer lyttede disciplineret til ta-
len og sang pænt med – for de vidste, at der ventede 
en præmie i form af det traditionelle morgenbord med 
brød mm., kaffe/te og en lille ’skarp’ til halsen.

Også denne sæsonafslutning indskriver sig derfor i 
vores klubs historie som en fi n og hyggelig morgen ved 
Ballehage. Og dem har vi jo gudskelov rigtig mange af i 
vores morgenbadeklub.

Sankt Hans aften d. 23. juni
’Grillmestrene’ Henning W. Jakobsen og Palle Blem 
havde som sædvanligt sørget for, at der var 3 brugskla-
re grill’er, så tilberedning af kød og pølser kunne starte 
ca. kl. 18. 

I år var vi i modsætning til sidste år begunstiget af ri-
melig lunt sommeraftenvejr. 

Sidste års lidt sure vejr havde åbenbart holdt en del 
medlemmer væk fra grillarrangementet – for vi var ikke 
så mange til den hyggelige grilning, som vi plejer at 
være.

Men de, der var mødt frem, havde et godt socialt 
samvær omkring røgen fra grillen.

Lidt før kl. 21. holdt Ib Hessov en munter og tanke-
vækkende tale.

Her bringes i uddrag årets båltale:
”……... omkring 1600-tallet var virkeligheden mere 

grum. Da hændte det, at hekse blev brændt levende på 
bålet. Det skete for omkring 1.000, der blev dømt for at 
være hekse i Danmark.

………Tænksomme, kreative, alternative, åbenmun-

Rengøringsdag april – pause i arbejdet

Ib Hessov holder årets båltaleRengøringsdag april – Karin gi’r den gas’
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dede kvinder, som måske også kunne fi nde på at gå i 
rette med manden, risikerede at blive kaldt hekse.

I dag brænder vi ikke hekse. Nej de færdes frit og 
uforfærdet og udfordrende imellem os, ikke mindst her 
i Vikingeklubben Ballehage.

Sådan har det ikke altid været her ved stranden.
………I dag dominerer kvinderne kvantitativt – nogle 

ret alternative hekseagtige – på Ballehage. 
………Her er der plads til alle, som giver plads til 

andre. Her kan meninger brydes på fredsommelig vis, 
og at den måske lidt for enøjede sikre, kan bringes ned 
på jorden med en munter bemærkning. Her ved vi, at 
livet er mangfoldigt. Her er der ikke noget, som er bare 
sort eller hvidt.

Sådan er det desværre ikke alle steder ude i den sto-
re verden.

Der brænder man stadig anderledes tænkende. 
Der defi nerer magtens mænd, hvad der er den san-

de tro.
……..Jeg kunne ønske mig at det i aften ikke er en 

heks vi sender ad Bloksbjerg til, men at der er de dog-
matiske mørkemænd. Dem der tror, ”at de alene vide”, 
som vi symbolsk sender af sted, ikke til Bloksbjerg - 
men så langt ud i rummet, at de ikke forretter mere 
skade på vor jord. ”

Da Ib havde afsluttet sin tale, tændte vi bålet. Det kræ-
vede en del ekstra arbejde for ”fyrbøderne” og ekstra 
optændingsremedier for at få godt gang i bålet – det 
lykkedes til sidst – og så brændte det smukt, som sig 
hør og bør – og mørkemændene in casu heksen røg af 
sted til Bloksbjerg! 

En lille snæver kreds af medlemmer hyggede sig til 
sidst med at bage snobrød, som Dagmar havde leveret 
dejen til.

Kommunen
Bestyrelsen har også i år haft et møde med Aarhus 
Kommunes Idrætscentre (AKI). Samarbejdet mellem 
klubben og AKI har fortsat været forbilledligt. Vi får al-
tid en hurtig reaktion, når vi henvender os.

Vi havde håbet på, at kommunen ville have malet vo-
res badeanlæg i år – men det var der ikke penge til på 
budgettet – til gengæld har vi fået stillet maling til rå-
dighed, som vi vil benytte til ’pletmaling’ i september – 
herunder maling de steder, hvor der er sket udskiftning 
af træværk pga. råd. 

Udover at vi har fået udskiftet rådne stolper i om-
klædningsrummene, har AKI:

Bevilget en ny ståldør ved saunaen, idet den gamle 
dør var søgt sparket ind af ukendte gerningsmænd.

Givet os tilladelse til et større vindue i saunaen. Pro-
jektet vil blive gennemført – for egne midler – i løbet af 
sommeren.

Været os behjælpelige med at få affaldsentreprenø-
ren til også at tømme de affaldssække der står foran 
klubhuset – det har vi hidtil selv måttet gøre. 

Lovet os fortsat at skubbe på vores ansøgning om 
opførelse af et redskabsrum på bagsiden af damernes 
omklædningsrum. Byggesagen ligger stadig – på andet 
år – til behandling i Skov- og Naturstyrelsen.

Triathlon klubben 
– Den Blå Rambla – Sculpture by the Sea

Triathlon Klubben under Aarhus 1900 har vi også en 
aftale med i år om, at de kan benytte vores klubhus 
hver lørdag kl. 10-12 i perioden 9. maj til 5. september. 

Den Blå Rambla benytter vort klubhus 3 onsdag af-
tener i sommerperioden, så dem har vi også lavet en 
aftale med.

For både Triatleterne og Den Blå Rambla gælder det, 
at vores morgenbadeklub modtager et mindre gebyr for 
udlånet. De skriftlige aftaler er godkendt af AKI. 

Sculpture by the Sea’s anvendelse af vort klubhus har 
været lidt mere omfattende end triatleternes og Den 
Blå Ramblas – så her får klubben et engangsbeløb på 
5.000 kr. for brug af badehusets inventar mm. Også 
denne aftale er godkendt af AKI.

Formandsafslutning
Denne beretning er min 2. som formand. De opgaver, 
der har været i den forgangne sæson har været til at 
håndtere – og det skyldes i høj grad og i særdeleshed 
alle de medlemmer, der har tillidsposter, men også øv-
rige hjælpsomme medlemmer. 

Når vi beretter om vort system med tillidshverv for 
’fritidsforeninger’ bliver de lidt imponeret og misunde-
lige!

Uden tillidsfolkene havde vi ikke en morgenbadeklub. 
DERFOR skal der lyde en STOR TAK til dem alle for, at 
vi fortsat har en livskraftig forening med rigtig meget 
”Ballehage-ånd”.

Ole Holmer-Bretlau
formand
juli 2015
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Resultatopgørelse 2014-15 2013-14
Indtægter:

1. Kontingent 107.825,00 114,560,00
2. Pasning af bygninger og arealer 26.000,00 26.000,00
3. Erhvervsdag – 1.500,00
4. Sponsorat, Johnson Control – 5.635,40
5. Tilmeldingsgebyr GF 2013 (GF 2012) 2.856,00 3.409,00
6. Renter på bankkonti 734,03 809,43
7. Forudbetaling 20 års fest/overskud 20 års fest 2,587,56 41.000,00
8. Sculpture by the sea 5.000,00 –
9. Triatlon – Blå Rambla (2015) 890,00 960,00

Indtægter i alt 145.892,59 193.873,83
Udgifter:

1. Generalforsamling 2014 (GF 2013) – fortæring, beretning m.m. 18.938,75 28.088,75
2. Gaver m.m. – 1337,45
3. Husudgifter, inkl. nyt saunavindue, div. inventar m.m. 28.649,87 9.335,13
4. Bankgebyrer 605,00 361,00
5. Kontorartikler m.m. 1.663,89 1.621,64
6. Midvinter, Sct. Hans + Sæsonafslutning 2.332,43 2.758,64
7. El 26.787,99 27.733,42
8. Pasning af bygninger og arealer 26.000,00 26.000,00
9. Diplomer og skilte til krus 4.990,95 5.364,00
10. Mødeudgifter 2.180.00 3.304,45
11. Tilskud jubilæum – 65.000,00
12. Skyldig forudbetaling fest – 41.000,00
13. Forsikring 257,83 271,90
14. Skyldigt nøgledepositum 200,00
15. Telefon 1.619,86 1989,97

Udgifter i alt 114.026,57 214.366,35
ÅRETS RESULTAT 31.866,02 (20.492,52)

Balance pr. 31. juli 2015 Aktiver Passiver
Foreningskonto 88.544,04
Arbejdernes Landsbank 110.283,51
Forudbetalt forsikring 1.200,00
Skyldig el 4.300,00
Skyldigt depositum 1.600,00
Skyldigt saunavindue 18.000,00
Skyldig pasning af bygninger og arealer 8.000,00
Egenkapital pr. 31. juli 2014 note1) 168.127,55

200.027,55 200.027,55

Note1) Egenkapitalens specifi kation:
Saldo pr. 1. august 2014 136.261,53

+ årets resultat 31.866,02

Egenkapital pr. 31. juli 2015 168.127,55

Regnskabet er godkendt af foreningens bestyrelse samt revisor
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Havfruerne Irene, Alice og Helle
er i den grad klar til fest

Langdistancesvømmeren Kristian 
og sørøver Henning. også klar til fest...

Kong Neptun er ankommet
– eller er det Knud?

Palle og Ulla i festhumør

Albert i gang med at 
introducere sin velkomstsang

’Alfabetmodtagelseskomiteen’
 – f.v. Alice, Ole, Palle, Ann og Sven

Skønne Havfruer...

Formand Oles velkomst
blev afbrudt af Cafe Kølbert

Albert afsynger endnu en
af sine selvkomponerede 
muntre sange
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”Dronning Lone”
 i festhummør

Cafe Kølbert nok engang – frk. Svenrevig ”svinger pi-
sken” over sit tjenerskab og gæsterne

Havfruer med store og 
små fødder
– Ann og Irene

Ib fortæller hvordan det i 
virkeligheden forholdt sig 
’I de gode gamle dage’

Troldmanden Niels gir’ den gas
med rumsterstok og selvkomponeret sang

Cafe Kølbert Munter stemning med ”pingvin-Henry” for bordenden Mavedanserinden...
fra Randers...!

”Tanghårs Alice”
– aftenens showmaster



2014/2015 11

Vikingeforeningen Generalforsamling 2015
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 14/15

TILLIDSHVERV
En god start på dagen...

Først en stor tak til alle jer, der har påtaget jer tillids-
hverv i 2014-15.

Vikingeforeningen Morgenbaderne v. Ballehage Sø-
bad, ville ikke eksisterer, hvis ikke der var for de frivilli-
ge i badeklubben, med tillidshverv.

Det er så enkelt at tage til Ballehage for at tage sig 
en dejlig svalende dukkert i Århusbugten. Håndklædet 
over nakken – snøre skoene – turen til Ballehage – af 
med tøjet – håndklædet omkring sig – en tur i vandet 
og op. 

Se her ville den lille historie stoppe, hvis vi ikke havde 
vores frivillige.

Meeen, det har vi da heldigvis.
Det betyder, at vi har et fællesskab på Ballehage, at 

vi siger god morgen til hinanden, at vi kan komme i en 
dejlig varm sauna om vinteren, og at vi kan sludre med 
badevennerne, komme ind i den lune kaffestue og drik-
ke en kop te/kaffe sammen med de andre, eller, som 
de seje, sidde udenfor med noget lunt i kopperne.

Det er enkeltheden, vi er fælles om ved morgenbadet 
og de skønne morgenoplevelser på Ballehage, og den 
særlige stemning der giver os en fantastisk start på da-
gen. Man forlader glad Ballehage godt rustet til dagens 
udfordringer. 

Vi har også nogle dejlige traditioner (beskrevet i for-
mandsberetningen), som bare er med til at gøre det 
hele endnu bedre.

Om man kommer til Ballehage mange gange om 
ugen, i weekenden eller engang i ny og næ, så er det 
skønt at vide, at tingene bare forløber stille og roligt og 
det hele fungerer. Man behøver ikke tænke så meget, 
skrive i bogen, gå i omklædning, gå i vandet, overvejel-
sen sauna eller ej….

Den store udfordring er at huske at tjekke opslagstav-
len for nyheder.

Oftest tænker man ikke over, hvordan alle dem med 
tillidshverv i badeklubben faktisk sørger for, at vi alle 
har en fast skøn base, hvor vi mødes, og kan opleve 
den luksus det er, at der ikke forventes noget af os.

Når det er sagt, skal man alligevel holde sig for øje, at 
der jo fi ndes lidt uskrevne regler på Ballehage. Det dre-

jer sig om almindelig hjælpsomhed, Er der ikke meget 
kaffe og te tilbage, så brygges noget nyt til de næste, 
et bord tørres af, hvis det trænger, papir samles op, hvis 
det ligger i omklædningen osv.  

Når man har været medlem i noget tid, mærker man 
tydeligt stemningen og glæden ved stedet, og fi nder ud 
af, hvad Ballehageånden er, og hvorfor det er vigtigt at 
værne om den.

Hvis vi alle hjælper med de små ting, kan vi bevare 
vores fantastiske sted – så husk at tilbyde din hjælp el-
ler gør det af dig selv, hvis du falder over noget. Og vi vil 
jo altid også gerne have, at medlemmerne melder sig til 
at varetage tillidsposterne.

I dag har 54 påtaget sig en tjans som frivillig. Man-
ge af tillidsfolkene fortsætter år efter år. Og ligesom 
de øvrige år, er der tillidsfolk, der føler det nu er ved at 
være andres tur til at tage over i den kommende sæson. 
Også dette forløber i reglen uden de store dikkedarer.

Hvordan fungerer hvervning af tillidsfolk?
Det sker enten ved at jeg direkte spørger dem, eller 

ved at der hænges et opslag op om, der nu er eller bli-
ver tillidshverv ledigt.

Men allerbedst i Ballehageånden er det, når medlem-
mer, nye som gamle, på eget initiativ henvender sig til 
den bestyrelsesansvarlige for tillidshvervene og tilbyder 
sin hjælp. 

Formelt tilmelder man sig tillidshvervene for et år 
af gangen, fra medio september til medio september. 
Nogle gange kan det selvfølgelig være nødvendig at bli-
ve løst fra sit tillidshverv midt i perioden. 

Hvis man som åbner eller lukker en enkelt dag, eller 
en kortere periode er forhindret i at varetage det hverv, 
man har meldt sig til, er det ens eget ansvar at skaf-
fe en afl øser. Det sker helt enkelt ved at spørger en af 
dem, som har meldt sig som afl øser (se listen på op-
slagstavlen), eller ved at træffe aftale herom med en af 
de andre åbnere og lukkere, som så får en ekstra tjans.

Med venlig hilsen
Ann Mønster Frost
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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 badelivet ved Ballehage Søbad, herunder især at varetage og 
fremme interessen for vinterbadning.

§ 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.

§ 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.  Formand samt 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig 
umiddelbart efter generalforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige år. Foreningen har 
1 suppleant, som er på valg i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er kun medlemmer, der har status som befaren vin-
terbader (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måtte anse det for påkrævet, eller når halvdelen 
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 se-
nest 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 generalforsamling. Der fastsættes kontingent for vinterbadere 
(helårsbadere) samt et særligt kontingent for sommerbadere (sæsonbadere fra april til oktober). Kontingent for en 
sæson skal indbetales umiddelbart efter den årlige generalforsamling og senest 31. oktober.
Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at 
beslutte om genoptagelse kan fi nde sted.

§ 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 vinter-
bader 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 bestyrelsens valg. Efter 
20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuldbefaren vinterbader (fbf) fi nde sted og efter 30 års regelmæs-
sig badning kan udnævnelse til mesterbader (mb) fi nde sted.
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VIKINGEFORENINGENS LOVE
§ 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 sauna, to-
iletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, fl aghejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en sæson ad gan-
gen og det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for tillidshvervene, koordinerer opgaverne og udarbejder vagtpla-
ner, så de foreligger til den årlige generalforsamling.

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

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig bl.a. til medlemmerne via foreningens opslagstavler. Det er medlemmernes pligt 
at holde sig orienteret om opslag/meddelelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte ordensregler 
på søbadet.

§ 15. Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget ansvar. Fremmede må ikke indlades i 
badehuset uden et bestyrelsesmedlems 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 generalfor-
samlingens beslutning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og bestyrelsen kan hvert år på den ordinære 
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 lør-
dag den 10. september 1994 på restaurant Thors Mølle i Århus. Lovene er senest blevet revideret på generalfor-
samlingen i 2014.

Vikingeforeningen
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad

Skt. Hans 2015 – 2 kendte ansigter 
Henning og Niels

Skt. Hans 2015 – ’fyrbøderne’ Palle og Niels Superkranen SAMSON forlænger 
vores bro
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1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. sep-
tember 1994. De er nedfældet i en lille folder, 
der fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 9.  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 dis-
se 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 senest 
31. oktober. 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.

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

 

4.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi uaf-
hængig af foreningen. Vil du nyde godt af serve-
ringen her, skal du træffe aftale med Cafeterie-
bestyreren.

12.  Badetøfl er kan opbevares i badehuset, men alt 
andet grej skal medtages til det daglige bad. 
(Håndklæde kan opbevares i toiletrum i bade-
huset i perioden fra generalforsamling medio 
sept. til sæsonslut medio maj.)

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 bade-
tøfl er fri for sand.

6.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag på 
tavlen ved den gamle sauna.

14.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Derefter 
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 virkelige 
liv”. Lad gøremål og interesser hvile, medens 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 skriftlig form.

16.  Foreningens love og bestyrelsens beslutninger 
samt ovenfor anførte punkter skal følges af et-
hvert medlem af foreningen.

Højbjerg i september 2014

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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CAFETERIEN I DET FORLØBNE ÅR

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

Princippet for Cafeteriens drift er enkelthed, sådan at forstå, at der indkøbes remedier, som Cafeteriens brugere 
kan anvende til brygning af kaffe og to slags te. 

De friske morgenåbnere står heldigvis for brygningen af den første portion, og derefter er det op til de fremmød-
te at hjælpes ad med brygningen.

Betalingen for at nyde godt af de varme drikke erlægges i kaffeglasset ved siden af – eller tæt på – Fremmøde-
bogen.

Den vejledende pris har i sæsonen været 10 kr. om ugen for kaffe og 3 kr. om ugen for te. 
Prisen er baseret på, at du kommer hver dag, så du bedes selv vurdere betalingen efter dit forbrug.
I foråret må det også siges, at Cafeteriebestyreren har været ret så ”uafhængig” og har udvist ringe fremmøde 

på grund af andre presserende aktiviteter. På trods heraf har der kun enkelte gange været optræk til noget, der 
kunne have udviklet sig til en ”krisesituation”, f.eks. fordi de sidste kaffebønner var brugt. Heldigvis er de spirende 
problemer hurtigt blevet løst – og pulverkaffen var ikke også sluppet op.

Skulle du i den kommende sæson opdage en akut mangel: Kaffe, te, poser til brygning af samme, mælk eller 
sukker, er du meget velkommen til at foretage et indkøb – læg blot en seddel i kaffeglasset.

Økonomien ser fi n ud. I skrivende stund (05.07.2015) er årets overskud på 1.336,50 kr.
Så der bliver råd til både frokost på rengøringsdage og lidt vintergodter i den kommende sæson. 
Prisniveauet fastholdes derfor også i den kommende sæson. Det er dog til fortsat overvejelse, om der er balance 

imellem prisen for kaffe og prisen for te. Cafeteriebestyreren synes godt, at tedrikkerne kan spare lidt på betalin-
gen – og ønsker gerne at høre synspunkter herom.

Tak for endnu en god sæson – og velkommen som bruger af Cafeterien i den næste sæson.

Spørg endelig, hvis du er I tvivl om noget.
Mange varme morgenhilsner fra 

Lone Verner Nielsen, Cafeteriebestyrer

Henning W. Jakobsen
– modtager af ’Den Gyldne Kæde’ 2014

Den Blå Rambla – Rosendahls Kvartet
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Fremmødeoversigt total (sept.-apr.) Fremmøde 
pct.Sæson Antal badere Gnst. dag

1996/97 9.358 39 33%
1997/98 12.017 50 34%
1998/99 12.111 50 29%
1999/00 15.048 62 31%
2000/01 15.014 62 29%
2001/02 15.255 63 29%
2002/03 12.547 51 21%
2003/04 13.518 56 22%
2004/05 12.800 51 19%
2005/06 13.206 53 19%
2006/07 13.801 56 20%
2007/08 14.597 60 21%
2008/09 15.565 64 20%
2009/10 15.027 62 18%
2010/11 14.670 61 16%
2011/12 16.269 67 18%
2012/13 15.480 64 18%
2013/14 16.948 70 16%
2014/15 16.729 69 16%

Fuldmåne total Fremmøde 
pct.

Sæson Antal badere
Gnst. pr. 

gang

1996/97 76 10 8%
1997/98 122 17 12%
1998/99 108 15 9%
1999/00 84 12 6%
2000/01 118 10 5%
2001/02 88 12 6%
2002/03 89 12 5%
2003/04 94 13 5%
2004/05 57 9 3%
2005/06 80 11 4%
2006/07 78 11 4%
2007/08 60 7 2%
2008/09 93 12 4%

2009/10 67 8 2%
2010/11 99 12 3%
2011/12 120 15 4%
2012/13 108 14 3%

2013/14 140 18 4%

2014/15 118 15 3%

Fuldmånebadning: 2014/15

Måned Antal Badere

September 18

Oktober 12

November 14

December 8

Januar 20

Februar 15

Marts 14

April 17

I alt i perioden 118

Fremmødeoversigt: Sæson 2014/15

Måned
Antal 
Badere

Gnst. 
dag

September 2.507 84

Oktober 2.566 83

November 2.319 77

December 1.981 64

Januar 1.787 58

Februar 1.612 58

Marts 1.870 60

April 2.087 70

I alt i perioden 16.729 69

Størst antal fremmødte 121

Lavest antal fremmødte 13

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

2012/13 390

2013/14 437

2014/15 424

Der har været et lille fald i medlems-
tallet i forhold til sidste års rekord. 
Foranlediget af at så mange som 56 
medlemmer ikke har gentegnet de-
res ”velværeabonnement”.

Tilgangen har været 38 nye samt 5 
”gamle” medlemmer, der ”glemte” 
at betale sidste år. Vi har i 2014/15 
derfor kun været 424 betalende 
medlemmer mod sidste års 437.

Tendensen fra de tidligere sæsoner 
med at klubben består af en lille fl ok 
daglige badere og en noget større 
fl ok weekendbadere er fortsat.

De højeste antal badende ses skif-
tevis lørdage og søndage, med den 
absolutte højdespringer søndag den 
21. december, hvor 121 var ude. 
Ugen efter – torsdag den 1. januar er 
det alene ”strammerne” blandt den 
faste trup der møder op – de udgør 
13 personer – det laveste antal i sæ-
sonen.

Det er lykkedes at fastholde frem-
mødeprocenten både til morgenbad-
ning og til fuldmånebadning – 16% 
hhv. 3% – tal, der i sammenligning 
med tallene fra klubbens start, vid-
ner om medlemmernes mere afslap-
pede forhold til den daglige badetur.

Statistik v. Ole Bang

FREMMØDEOVERSIGT 
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JYLLAND MELLEM TVENDE HAVE
Jylland mellem tvende have

som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet

løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:

Lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.

Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen fl yve vil;

Hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten fl yver over hav,

gæster her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,

fremtid folder ud din magt;
Havet af sit fulde bryst

synger højt om Jyllands kyst.

Jylland mellem tvende have
som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

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.




