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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 2022
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling på Diakonhøjskolen

SØNDAG DEN 11. SEPTEMBER 2022 KL. 12.00 
MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 14.30

DAGSORDEN

1. Velkomst

2. Valg af dirigent og referent

3. Beretning 2021/22

4. Revideret regnskab 

5.  Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes 
senest 14 dage inden generalforsamlingen)

6.  Budget samt fastsættelse af kontingent for 
kommende sæson

7. Fuldbefarne 

8. Bevarer af ’Den Gyldne kæde’

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

10  Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
– Bestyrelsesmedlem Lone Mark (2 år) 
– Bestyrelsesmedlem Grethe Thaysen (2 år) 
– Bestyrelsesmedlem Ann Mønster Frost (2 år) 

11. Eventuelt

Lækker chokolade til bestyrelsen fra Cafeterien (1

Der lyttes til beretningen (2

Modtager af den gyldne kæde Ole Svendsen (3

Stor applaus til modtageren af den gyldne kæde (4

1

3

2

4
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SÆSONEN 2021/22

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter ge-
neralforsamlingen den 12. september med Ann Møn-
ster Frost som næstformand med ansvar for kommu-
nikation, Grethe Thaysen som referent, Dorte Harmsen 
som kasserer, Lone Mark med ansvar for tillidsfolk, Ole 
Stjernholm Svendsen som huschef. Runa Larsen blev 
valgt som formand og Palle John Jensen blev valgt som 
suppleant. Udover det konstituerende møde har besty-
relsen holdt 5 bestyrelsesmøder. Temaer for vores mø-
der har, udover den daglige drift og planlægning af ar-
rangementer bl.a. været følgende:

Fremmøde
Vi kan konstatere at fremmødet har været faldende i 
forbindelse med Covid 19, men vi oplever heldigvis at 
medlemmerne lige så stille dukker op igen. Det er jo 
dejligt, for badeklubben skal jo helst summe af liv og 
glade badere. Vi savner dog fl ere af de ”gamle” med-
lemmer. Vi håber snart at se jer igen.

En opfordring – husk at skrive jer i fremmødebogen, 
så vi statistisk kan få et retvisende billede. 

På trods af det lavere fremmøde er der efterhånden 
alligevel vældig meget trængsel og ”uro” fra andre ba-
dere. Vi har især oplevet det efter Corona, hvor fl ere og 
fl ere er begyndt at bruge naturen, ligesom vinterbad-
ning er blevet vældig populært.

Det skal vi selvfølgelig glæde os over, selv om det 
udfordrer vores ønsker om ro og enkelhed og at kunne 

nyde de stille stunde. Her vil de meget tidlige morgen-
badere nok sige at det bare handler om at komme til-
strækkelig tidligt op.

Høringssvar
Som udgangspunkt forholder vi i klubben os ganske 
neutrale og lader enhver bekymring og politisk holdning 
ligge hjemme men ingen regler uden undtagelser. Be-
styrelsen afgav i marts høringssvar til Aarhus havn og 
Aarhus kommune vedrørende en påtænkt havneudvi-
delse, da vi mener at det vil berøre os på fl ere punkter. 
Dels vil herlighedsværdien blive berørt, idet vi mister 
noget at vores smukke udsigt samtidig med at der bli-
ver masser af lys og larm fra den nye havneudvidelse 
men endnu vigtigere er vores bekymring for de negati-
ve miljøpåvirkninger, arbejdet med udvidelsen vil få for 
vores badevand. 

Sommerrengøring
Badeklubben har forpligtiget sig til over for Aarhus 
kommune at holde stranden og området omkring ba-
deklubben ren og pæn i sommerferieperioden, mod et 
mindre beløb. Tidligere har én person stået for dette 
i hele sæsonen, men da det ikke har været muligt at 
fi nde en der ville påtage sig opgaven, fi k vi den idé at 
afprøve om det kunne udliciteres til fl ere af klubbens 
medlemmer mod et beskedent ”honorar” i form af et 
gavekort til Bådcafeen og nogle gode fl . vin. 

Det viste sig at være en kæmpesucces, for i løbet af 
få dage havde mange medlemmer meldt sig og hele 
perioden var besat. Alle har gået til opgaven med stor 
entusiasme. Tak til jer alle. Vi har derfor besluttet af 
gøre det på samme måde næste år.

Bestyrelsesmøde i sommerheden Bademåtterne er populære
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Mindevæg
I forbindelse med den indendørs renovering af klubhu-
set blev alle billeder af gamle ”tillidsfolk” taget ned. I 
den forbindelse drøftede bestyrelsen præmisserne for 
hvem der skulle op at hænge igen. Udvælgelsen er fore-
taget ud fra kriterierne om, at disse personer har haft 
en særlig betydning for Ballehages udvikling, været ak-
tive medlemmer af klubben ud over det sædvanlige og 
er æresmedlem herunder stifteren af klubben. Samtidig 
har vi valgt at kalde det en mindevæg hvilket betyder 
at ingen nulevende vil komme på væggen. Bestyrelsen 
har udvalgt følgende til mindevæggen Valdemar Mel-
chior, Johannes Schilling og Bent Hansen.

Jubilæumsbog
Vi har besluttet at der skal laves en bog med Balle-
hages historie som skal ligge klar til 30-års jubilæet i 
2024. Arbejdet er først lige påbegyndt og der er samlet 
en lille gruppe til opgaven. Vi har allerede fået mails fra 
medlemmer med billeder og fortællinger og tusind tak 
for det. Ethvert indslag modtages med glæde.

Nye medlemmer
Vi har i denne sæson optaget 28 nye medlemmer. Som 
altid får de en grundig introduktion om livets gang ved 
Ballehage, om vores kultur og ånd om det frivillige ar-
bejde mm. Velkommen til jer og til vores ”gamle” med-
lemmer – tag godt imod de nye og byd dem ind i fæl-
lesskabet.

Vandtermometre
Noget der har undret bestyrelsen, er at vi har mistet 
hele 2 vandtermometre. De er på mystisk vis forsvun-
det og trods efterlysninger er de ikke dukket op igen. 
Det betyder at vandtemperaturen nu alene vurderes på 
baggrund af en App men vi vil jo allerhelst lave vores 
egen måling. Derfor en opfordring til den der har ”lånt” 
vores termometer om at hænge det tilbage igen.

Kaffekassen
For første gang i klubbens historie var kaffekassen 
tom. Hvilken skandale og hvilken uro det har medført 
blandt mange badere. Straks blev mobilerne fundet 
frem og fl ere skyndte sig at indbetale et beløb svaren-
de til deres forbrug og vi kan derfor ånde lettet op igen 
siger Lone, for der er atter penge på bogen. Men HUSK 
nu at betale jævnligt og efter dit reelle forbrug. Husk 
i øvrigt også at lave en kande kaffe når den er ved at 
være tom. 

Læs i øvrigt vores kære cafeteriebestyrer Lone’ be-
retning om cafeterien.

Fælles møde med de andre vinterbadeklubber 
i Aarhus kommune
I år var vi værter og som vanligt er dagsordenen erfa-
ringsudveksling, nye tiltag og lign. Det er altid rart at 
høre hvordan de andre badeklubber har det, om de har 
særlige udfordringer, ideer mv. Fælles for os alle er at vi 
har venteliste men derudover adskiller vores badeklub 
sig væsentlig ved de andre ved at vi er en morgenba-
deklub og ikke mindst ved at alt foregår via frivillighed. 
Når vi beretter om vores system med tillidshverv bliver 
de både imponeret og misundelige! Det kan vi med ret-
te være stolte af.

Triathlonklubben
Også i år er der en aftale med triathlonklubben under 
Aarhus 1900 om, at de kan få en plads til deres grej i 
skuret omme bag ved klubhuset, i perioden maj til sep-
tember.

Stemningsbillede fra fuldmåne badeaften

Stemningsfuld midvintermarkering
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Aarhus kommune
Samarbejdet med Aarhus kommune har haltet noget 
efter ”vores” mand Michael Dahl er stoppet, der har 
været skiftende kontaktpersoner hvilket godt kan være 
udfordrende. Men et møde har været afholdt hvor vi 
gennemgik huset ude og inde og fi k lovning på at råd-
ne brædder skal udskiftes, risten foran døren skulle 
nedsænkes – er gjort, til stor tilfredshed for lukkerne. 
Enkelte udskiftede stolper skal males og andre min-
dre opgaver. Vi håber at der fremadrettet bliver en fast 
kontaktperson, da det vil lette arbejdet, ikke mindst for 
vores huschef.

Badesæsonen 
Det har været et år næsten uden Corona restriktioner 
og nu er alt heldigvis tilbage ved det gamle. 

Det har også været en usædvanlig mild vinter, så for 
en vinterbader har det desværre også betydet fravær af 
kolde dukkerter og glæden ved at kunne hoppe i havet 
med grødis omkring ens krop. Det er ikke tilfredsstil-

lende og vi må bede til vejrguderne om at næste sæson 
bliver noget mere passende for en vinterbader. 

Da stormen Malik (29.1) hærgede det ganske land op-
levede vi også her ved Ballehage følgerne af en vesten-
vind med 25 m/sk. Her var højvande helt op til og under 
klubhuset men heldigvis ikke inde i klubhuset. Ikke man-
ge badere mødte frem den dag (19 Pers) og endnu færre 
havde mod på at hoppe i vandet. Jeg havde dog den for-
nøjelse at for første gang, både at være åbner og lukker. 

Fuldmånebadning
Vores fuldmånebadere beretter om hyggelige og stem-
ningsfyldte aftner men hvor der er plads til fl ere. Det er 
en helt særlig oplevelse at bade i fuldmånens genskær.

Midvintermarkering
Coronarestriktioner var stadig gældende, hvorfor der 
ikke blev sunget, men alligevel blev der skabt en ma-
gisk stemning med fakler omkring strand og bro og 
samtidig holdt Birte Jepsen en fl ot tale om dagligdagen 
på Svalbard samt de daglige oplevelser og indtryk ved 
Ballehage. Tak for den fortælling Birte.

Forårsrengøring
Som altid en fornøjelse at se hvor mange der støtter 
op om den fælles rengøringsdag. Der var et rigtig fl ot 
fremmøde og et godt engagement blandt alle, både de 
der havde skrevet sig på listen forud og fra dem der 
blot dukkede op til forårsrengøring. Der bliver gået til 
hver en opgave med ildhu og der blev skuret og skrub-
bet i hver en krog ude såvel som inde. Resultatet efter 
sådan en dag er til at få øje på. Stor tak til alle jer der 
byder jer til. Vi vil ikke undlade at nævne, at det glæde-
de os at se fl ere af de nyere medlemmer. 

Forårsrengøring – der gåes grundigt til værks.

Forårsrengøring – tid til pause Forårsrengøring – højt humør mens loftet vaskes
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Sæsonafslutning
Væk er alle Coronarestriktioner og det betød at mange 
medlemmer mødte frem til vores festlige markering af 
vinterafslutningen, selv om den egentlig ikke rigtig kom 
i gang qua det varme vejr. Efter formandens velkomst-
tale blev der hejst nye fl ag hvilket hhv. Lone Mark og 
Ole Svendsen stod for, alt imens der på smukkeste vis 
blev trompeteret en reveille af Anders Fenger, tak for 
det Anders. Derefter sang vi den traditionelle morgen-
sang ”I østen stiger solen op” smukt akkompagneret 
af Henrik Bredholdts sprøde sopransaxofon og så blev 
der budt op til festlig dans til Klezmerduos lystige toner, 
ud af broen og tilbage igen og rundt i ring. Det var en 
sand glæde og fornøjelse at se så mange glade og kåde 
medlemmer. 

Vi afsluttede traditionen tro arrangementet med at 
sætte tænderne i det indkøbte morgenbrød og fi k ’en 

lille en til halsen’ til tonerne af kaffemaskinens lystige 
brygning!

I det hele taget var det en smuk morgen hvor der, 
som et ekstra krydderi, var ”opvisning” fra 2 delfi ner 
og nogle marsvin. Bedre bliver det ikke. 

Trappen rengøres

Morgensang ved sæsonafslutning

Applaus til Klezmerduo ved vores sæsonafslutning

Ud af broen ...
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Sankt Hans aften
Mange var mødt frem til fejring af Sankt Hans, stem-
ningen var god og lystig og vejret var fantastisk med sol 
og varme. Grillen blev tændt og den medbragte grillmad 
blev lagt på grillen. Et lille bål blev samlet, godt sup-
pleret af medbragt brænde fra Birthe Jepsen og Alice 
Østergaard, tak for det. Vi kunne godt bruge fl ere hæn-
der til at stå for planlægning af Skt. Hans, så i håbet 
om at aktivere fl ere frivillige, vil vi i 2023 nedsætte et 
Sankt Hans udvalg.

Som noget nyt blev der ikke afbrændt en heks. Nogle 
er glade for den beslutning og andre det modsatte men 
formanden kom i sin tale bl.a. ind på begrundelsen for 
dette. Talen kommer nedenfor i sin fulde længde.

Båltale: ”Så blev det Sankt Hans og det på den smuk-
keste dag i mands minde. Man kan ikke ønske sig et 

bedre vejr til fejring af Sankt Hans og her står vi så, 
mange forsamlet i det bedste vejr og i det bedste hu-
mør. Min tale bliver ikke lang, ikke kort, ikke dyb, ikke 
sjov og måske heller ikke særlig klog men en tale bli-
ver det dog alligevel. Og da vi jo, i vores vidunderlige 
badeklub forholder os apolitiske og neutrale for at lade 
sindet få ro, bliver der nok heller ikke meget indhold i 
talen.

Som I sikkert har bemærket, er der ingen heks i år. 
I disse krænkelsesparate tider eller mere generelt og 
i samspil med tidens ånd, og fordi det egentlig er en 
frygtelig tradition at symbolisere afbrænding af menne-
sker som noget sjovt og hyggeligt, har vi droppet den 
del af Sankt Hans fejringen. Om det så vil betyde, at jeg 
bliver brændt af ved vores generalforsamling, ja det må 
tiden vise. Nå, men med eller uden heks er det Sankt 
Hans og det traditionelle bål, båltalen og midsommer-
sangen er alle intakte. 

Sankt Hans aften er en tradition her i Danmark og i 
mange andre lande. Vi her, er en del af den tradition – 
det giver en god fornemmelse i maven. Sankt Hans er 
også en festdag. En national sommerfest, der samtidig 
fungerer som startskuddet til sommerferieperioden. 

Vi fejrer først og fremmest at det er midsommer – 
årets længste dag. Og selv om det derefter går den an-
den vej, har vi mange lyse nætter foran os. Det er værd 
at fejre.

Varme og lyse aftener, der for os ikke mindst, betyder 
grillmad, rosévin, is – og gerne rigeligt af det hele. 

Det betyder også mere fællesskab. Vi er mere sam-
men. Vi spiser mere sammen, er mere ude for at nyde 
den smukke danske sommer og også livet her ved Bal-
lehage er mere intens og levende. Morgenerne har vi 
ikke mere for os selv – jo varmer det bliver, jo tidligere 
og jo fl ere mennesker kommer der hernede. Mange vil 
have del i denne skønne plet. Og det er jo ganske dej-
ligt. Vi skal glæde os over at Ballehage fi ndes og over at 
dele den med hverandre.

Og når jeg nu er inde på fællesskaber, vil jeg fremhæ-
ve det særlige fællesskab vi har her ved badeklubben. 
Her er knyttet rigtig mange venskaber og bekendtska-
ber og her er sågar fundet kærester. Og, lige så vigtigt, 
fungerer vores dejlige badeklub også som et sted hvor 
man kan sjæle sørge og søge støtte og opmuntring i 
måske svære perioder i ens liv. Det er meget værdifuldt. 

Vi er også fælles om at passe på denne skønne plet. 
Vi værner om alt hernede og rigtig mange byder ind 
med frivillige hænder for at få det hele til at fungere. Til 
at få åbnet, lukket, gjort rent etc. etc. Uden dette ek-

Standerhejsning med reveille af Anders Fenger
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sisterede vi ikke. Og her kommer der lige lidt malurt i 
bægeret, for det har knebet med frivillige hænder til at 
stable dette Sankt Hans arrangement på benene og det 
er egentlig trist. For vi elsker jo at hygge os sammen. 
Men nye kræfter og nye medlemmer må træde til – de 
gamle kan og skal ikke blive ved med at få det hele til 
at fungere. 

Men heldigvis lykkedes det og tak til jer der bød ind, 
for af den grund står vi nu her og skal snart til at nyde 
bålet. 

Som nævnt i starten vil min tale ikke blive lang, så jeg 
vil så småt slutte min tale af med at recitere det sidste 
omkvæd i Midsommersangen: “Vi vil fred her til lands, 
sankte Hans, sankte Hans, den kan vindes, hvor hjer-
terne aldrig bli’r tvivlende kolde”

Lad os derfor fylde vores hjerter og nyde vort samvær 
endnu mere med alt det, vi ønsker og gerne vil have 

mere af. Alt det positive og alt det glædelige. Og lad 
os bevare den varme der er i os mens ilden foran os 
brænder ud.

Lad os endnu en gang glæde os over hvor privilege-
rede vi er, fordi vi har denne herlige strand, dette pragt-
fulde vand og den herlige uforudsigelige sommer foran 
os – en sommer med sol og med byger, der går og 
kommer.

“For det er den danske sommer.”
Rigtig glædelig Sankt Hans”

Formandsafslutning
I sidste års skriftlige beretning havde vi en fortælling 
om foreningens historiske rødder, om vores kultur og 
ånd. En fortælling som er vigtig at huske på og vigtig 
at videregive til nye medlemmer. En vigtig del af vores 
kultur handler om frivillighed og vores tillidsfolk. Uden 
den frivillige indsats og specielt uden vores tillids-
folk havde vi ingen forening. 

Og vi er så heldige at rigtig mange medlemmer byder 
sig til, men der er plads til fl ere, og vi ser gerne at også 
nye medlemmer byder sig til i hverdagens opgaver så-
vel som til de forskellige arrangementer. Det er dejligt 
at se og hold jer endelig ikke tilbage.

Derfor skal der her lyde en stor TAK til alle vores til-
lidsfolk og alle de der i dagligdagen giver en hånd med 
når der er brug for det. I er medvirkende til at vi fortsat 
har en livskraftig forening med rigtig meget ”Balleha-
ge-ånd”.

Også tak til Elsebeth Spure Anbo for billeddonation. 
De to skønne billeder af et hold badende kvinder og 
mænd i ældre ”antræk” hænger nu og pryder vores 
væg til daglig glæde.

Og endelig en stor tak til dette års fotografer (Lone 
Mark, Anne Gonzàlez og Ove Smedegaard) til dette års 
beretning, med en særlig tak til en af vores meget ihær-
dige fotografer Anne González, som bidrager med man-
ge fl otte billeder.

Det er nu 3. gang at vi holder generalforsamlingen 
på Diakonhøjskolen og det er vores indtryk at der er 
tilfredshed med stedet her, selv om det ikke har Thors 
Mølles charme og overdådige brunchbord. Til gengæld 
sparer vi over 10.000kr og det synes vi, er værd at tage 
med. 

Og med dette vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god 
badesæson.

Runa Larsen
Formand

Skt Hans
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Resultatopgørelse 2021-22 2020-21

Kontonr. Indtægter:

1100 Medlemskontingent 167.700,00 kr. 158.400,00 kr.

1150 Ventelistegebyr 18.930,00 kr. 150,00 kr.

1200 Tilmelding GF 6.600,00 kr. 0,00 kr.

1300 Indtægter bademåtter mv 60,00 kr. 0,00 kr.

1350 Egenbetaling skilte 1.300,00 kr. 552,00 kr.

6400 Fejlkonto kontingentindbetaling 0,00 kr. 300,00 kr.

6500 Pasning bygninger og arealer 20.000,00 kr. 60.681,56 kr.

Indtægter i alt: 214.590 kr.

Kontonr. Udgifter

3000 GF tryk beretning 26.900,00 kr. 14.019,00 kr.

3100 Gaver 1.072,00 kr. 15.261,00 kr.

3200 Diplomer og skilte 1.035,95 kr. 652,00 kr.

3300 Gebyrer 1.980,00 kr. 2.892,75 kr.

3350 IT udgifter 1.714,75 kr. 0,00 kr.

3400 Mødeudgifter 3.841,45 kr. 3.458,95 kr.

3500 Administration 1.196,45 kr. 2.229,56 kr.

3600 Telefon 987,00 kr. 705,30 kr.

3700 El 35.441,79 kr. 7.947,41 kr.

3800 Hus 5.589,39 kr. 12.974,11 kr.

3805 Rengøring 3.792,80 kr. 744,13 kr.

3820 Ombygning Klubhus 86.792,31 kr.

3900 Forsikring 3.230,59 kr. 1.083,99 kr.

4000 Arrangementer 4.390,60 kr. 570,00 kr.

4600 Pasning bygninger og arealer 16.950,00 kr. 20.000,00 kr.

Udgifter i alt: 108.122,77 kr.

Årets resultat: 106.467,23 kr.

REGNSKABSOVERSIGT 2021/2022

Bestyrelsen
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Balanceopgørelse 2021-22 2020-21

Kontonr. Aktiver

12320 Kontingentkonto 312.517,85 kr. 176.421,65 kr.

12340 Danske Bank – venteliste 18.780,00 kr. 150,00 kr.

13002 Til gode anlægspuljen 0,31 kr. 40.681,56 kr.

Aktiver i alt: 331.298,16 kr

Kontonr. Passiver

13110 Egenkapital 317.298,16 kr. 210.830,93 kr.

14000 Debitormod 0,00 kr. 0,00 kr.

14290 Kreditorer 0,00 kr. 0,00 kr.

14310 Hensættelse fest 0,00 kr. 0,00 kr.

15000 Skyldig pasning 14.000,00 kr. 6.000,00 kr.

16500 Skyldig el 0,00 kr. 422,28 kr.

16600 Skyldig skilte næste år 0,00 kr. 0,00 kr.

16700 Skyldig saunaprojekt 0,00 kr. 0,00 kr.

Passiver i alt: 331.298,16 kr

Årets balance: -0,00 kr

Årets fuldbefarne badere
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Kære tillidsfolk
På grund af jer, er vores badeklub den allerbedste.

I møder ind på selv de koldeste morgener for at åbne 
klubben og lave kaffe og te.

I fjerner skodderne, så et varmt lys kan ses, når vi 
småløbende på badebroen i kulden vender tilbage fra 
isbadet.

Saunaen er varm og det er stemningen også.
Når vi så alle har fået taget vores dejlige bad, er der 

et hold, der rydder op efter os. Og det er ren luksus.
Der bliver tørret borde af, lukket skodder, tømt af-

faldsspande, fejet og låst.
Men ind imellem alt dette, er der også nogen der gør 

toilettet rent, kaffemaskinen bliver afkalket, kaffen bli-
ver indkøbt, køleskabet rengjort, saunaen vasket og fe-
jet, vandhanen ordnet, bruseren taget ind osv.

TILLIDSHVERV

Opgaver er der mange af, men vi er også mange, der 
deles om dem. Det gør det let og overskueligt.

Vinteren blev nævnt i starten, men alle årstiderne har 
hver deres charme.

At sidde ude i solen i varmen og se på springende 
delfi ner, det kan også noget.

I er med til at skabe sammenhold i vores skønne klub.
Det er så dejligt at sidde i en bestyrelse og bare vide, 

at I er der og gør alt det I kan, for at klubben skal kun-
ne fungere.

Tusind tak til jer alle sammen.
Håber I er klar igen næste år, ellers en kæmpe tak 

herfra.

Hilsen Lone fra bestyrelsen

Stemningsbillede på broen
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE 12-9 
2021/2022

ÅBNERE:
Søndag: Lene og Michael Petersen
 Børge og Helle Madsen
 Helle Hebsgaard og Lone Mark
 Sten Larsen 
 Niklas Thulin
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: Inger Holland
 Gitte Aaberg og Annie Lønskov 

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag:  Søren Søby, Kate Kaalund og 

Carsten Andersen
Tirsdag:  Mette Persson, Hardy Koch,
 Anne Daa og Ann Mønster
Onsdag: Poul-Erik Hansen 
  Dorte Schmidt og Asbjørn Carlsen 
Torsdag:  Ulla Solholm, Helle Budtz og 
 Marianne Jørgensen 
Fredag: Øyvind Simonsen og Mette Christensen
Afl øsere: Palle Blem og Lise Degn
Onsdagsafl øser: Inger Holland

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 
Afl øsere: Tinne Bogø og Lise Degn

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Poul Fasdal og Ole Christiansen
Lise Mikkelsen og Marianne Lykke Harmsen
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau 

Karin Munch og Tyge Nielsen
Hanne Ansbjerg
Afl øsere:
Minna Christensen, Ove Smedegaard og Lise Degn

RENGØRING:
Rengøring af saunaen: 
Niklas Thulin, Kirsten Vange Kjær, Karen Madsen, 
Karsten Madsen, Brian York, Elsebeth Anbo, 
Tine Spure Anbo, Tine Bringsjord. (Reserve)
Rengøring af toiletterne: 
Helle Hebsgaard og Susanne Jakobsen
Rengøring af kaffestuen: Bodil Blom 
Afkalkning af kaffemaskine: Bodil Blom og Helle Marie 
Andersen (vikar Dorte)
Rengøring af forrum – herunder gulvvask og køleskab:
Bodil Blom, Birthe Lind og Lisbeth Krabbe
Vask af viskestykker og karklude:
Helle Hebsgaard

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde: 
Fuldmåne badning åbner: Søren Sigaard
Fuldmåne badning lukker: Grethe Thaysen og 
Palle J. Jensen
Medlemsfotografering:
Anders Kragh Jespersen/Lisbeth Spanggaard
Arkivar: Annie og Gerda
Kaligrafi : Birgit Overgaard Olesen
Statistik: Ole Bang
Webmaster: Annette Holst-Hansen
Revisor: Knud Bjødstrup Kristensen

BESTYRELSE:
Formand: Runa Larsen
Næstformand/Kommunikation: Ann Mønster Frost
Kasserer: Dorte Harmsen
Huschef: Ole Svendsen
Tillidshverv: Lone Mark
Referent: Grethe Thaysen
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 14 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.  Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsam-
ling. Kontingentopkrævning for sæsonen tilsendes medlemmerne 
umiddelbart efter den årlige generalforsamling. Betalingsfristen 
fremgår af den opkrævning, der tilsendes medlemmerne efter GF. 
Kontingentet bør således ikke indbetales før generalforsamlingen 
er afholdt og kontingentopkrævning er modtaget. 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 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/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 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 2021.



2021/2022 15

Vikingeforeningen Generalforsamling 2022
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 21/22

1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. 
september 1994. Lovene er gengivet i Års-
beretningerne 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/te, samt at der er selvopryd-
ning i kaffestuen og badehuset generelt.

     Se i øvrigt på opslagstavlen over indskriv-
ningspulten for oversigt over tillidsfolk.

3.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi 
uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af 
serveringen her, skal du indbetale et passen-
de beløb i forhold til eget forbrug. Vi henviser 
til Cafeteriebestyrerens anvisninger 
– se opslagstavlen.

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

4.  Telefonen i badehuset er kun til korte og 
nødvendige samtaler. 

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

5.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag 
på tavlen til højre, når du kommer ind i klub-
huset, samt pr. mail til medlemmer.

12.  Hunde må ikke komme ind i badehuset samt 
i saunabygningen.

6.  Klubbens opslagstavler er til meddelelser, 
som vedrører foreningen og dens liv – ikke til 
reklame 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. 

13.  Mad og drikkevarer må ikke medtages i 
sauna – med undtagelse af vand, som dog 
ikke må være i glas/porcelænskopper/glas-
fl asker.

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 et-hvert medlem af foreningen.

Højbjerg marts 2022

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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Fuldmåne badeaften

En smuk solopgang

– Nye tider – nye toner 
– alting stiger
I de 20 år Cafeterie-bestyreren har væ-
ret på posten, har der altid hvert år været 
et større eller mindre overskud, som så i 
vintersæsonen er blevet brugt til indkøb 
af lækkerier.

Ved opgørelse 1.7.2022 måtte det des-
værre konstateres, at der var et under-
skud på fl ere tusinde kroner. Så det er 
måske slut med den slags forkælelser?

Et opslag i badehuset om at huske at 
betale til kaffekassen havde dog rigtig 
god effekt, så der allerede en måneds tid 
efter var et pænt overskud. Mange har 
nu betalt for en lang periode, og der er 
penge til at fylde lagerne op. Sådan fort-
sætter det forhåbentlig.

Hvordan undgås underskud fremover?
Her er nogle overvejelser og forslag – 
fl ere modtages gerne:
–  Det er en kendsgerning, at kaffen er 

steget meget i pris. Der kan i højere 
grad købes ind, når kaffen er på til-
bud. 

–  Der er indkøbt pulverkaffe, så man 
lige før lukketid kan nøjes med at lave 
en enkelt kop, og ikke må hælde fyld-
te kander i vasken.

–  Vi skal altid tjekke termokanderne, før 
nyt bryg sættes i gang.

–  Der indkøbes pt. små mælk, som er 
meget dyrere end mælk i kartoner. 
Hvis mange drikker store mængder 
cafe latte kan det jo godt blive dyrt. 
Måske vi skal købe mælk i kartoner 
igen, mens de små mælk er reserve-
ret til nødstilfælde, hvor vi er løbet tør 
for frisk mælk? I hvert fald kan arran-
gørerne gøre det til større arrange-
menter i klubben.

–  Medlemmernes indbetaling: Måske 
har nogle medlemmer ikke justeret 
indbetalingerne i forhold til de sene-
ste prisstigninger (her tænkes ikke på 
dem, der indbetaler fl ere hundrede 
kroner ad gangen). Eller kan det tæn-
kes, at nogle simpelthen har glemt at 
betale i perioder? Meget har jo også 
været anderledes pga. Corona.

Jeg håber, vi nu er på sporet igen.

Fakta vedr. Cafeterien:
Betaling via MobilePay 2345 7654 – 
det er enklest og mest sikkert. Kaffeglas-
set ved Fremmøde-bogen kan undtagel-
sesvis også benyttes. Man betaler efter 
skønsmæssigt forbrug.

Cafeterien lever sit eget liv, uafhængig af 
foreningen og med selvstændig økonomi.

Princippet for Cafeteriens drift er en-
kelhed, sådan at forstå, at der indkøbes 
“remedier”, som Cafeteriens brugere kan 
anvende til brygning af varme drikke, 
som kan nydes efter badet. 

De friske morgenåbnere står heldig-
vis – og mange tak for det – for brygnin-
gen af den første portion varme drikke, 
og derefter er det op til de fremmødte at 
hjælpes ad med brygningen.

Velkommen til de nye brugere af Ca-
feterien. 

Spørg endelig, enten mig eller andre er-
farne badere, hvis du er I tvivl om noget.

Cafeterien ønsker alle morgenbade-
re en god sæson 2022/2023. Nu tegner 
det godt igen.

Mange varme morgenhilsner 
fra Lone Verner Nielsen, 

Cafeteriebestyrer
MobilePay: 2345 7654

CAFETERIEN 
I DET FORLØBNE ÅR 
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Coronaramt badeklub – vi lukker alt indendørs fra d.d. 
Det var beskeden 12. marts i 2020-kalenderen, og frem 
til 1. september 2021 var der ingen aktivitet i klubhu-
set. Dvs. at hele sæsonen 2020/21 ikke er registreret 
og derfor udgår af statistikken. 

Heldigvis har vi nu igen en fuld sæson at berette om, 
og så håber vi, der går mange år før en sæson igen bli-
ver ufuldstændig eller helt skal mangle.

I sæsonen 2018/19 blev der registreret 16.360 bad. 
Det var sådan nogenlunde niveauet i en årrække forud. 
Tallet faldt naturligvis drastisk i sæsonen 2019/20 på 
grund af de manglende 1½ mdr. Selvom vi nu er tilbage 
i fuld styrke, er der i indeværende sæson alligevel regi-
streret væsentligt færre bad (13.539) end forventeligt, 
hvis vi bare skulle se på statistik. Men sagen er nok 
den, at vi har glemt rutinerne omkring morgenbadet: 
Først af alt skal du skrive dig i bogen, derefter kan du 
bade, drikke kaffe og hygge.

Der er ca. 243 morgener at bade i fra 1. september til 
udgangen af april. Omkring årtusindeskiftet tog en gen-
nemsnitlig morgenbader bad 70-75 af morgenerne, el-
ler omkring hver tredje dag. I den forgangne sæson tog 
den gennemsnitlige morgenbader knapt 25 bad – eller 
1 hver 9-10 dag. Betænk så, at der er nogle medlem-
mer der trofast møder op næsten hver eneste dag. Så 
er vi altså nogen, der får alt for lidt ud af kontingentet. 

Klubben er fortsat populær med lang venteliste. Med-
lemsantallet er som følge heraf igen øget fra sidste 
års 536 til dette års 556. Det får fremmødeprocenten 
til at ligge på 10% det samme som i den korte sæson 
2019/20. 

Den højeste tilslutning var 100 personer, som var 
mødt frem den 9. oktober. Vintersolhverv – en lidt kold 
morgen den 21. december –tiltrak 67 glade badere til 
musik, dans, taler – og et dejligt koldt bad. Laveste 
antal badende indtraf 28. december med 15 badende. 
Sædvanligvis plejer det at ske 1. januar, men her vove-
de 18 morgenfriske sig i vandet.

Vintervejr har det været så som så med. Der var 
nogle kolde morgener lige omkring jul – særligt i hellig-
dagene efter jul hvor vi kom ned på -5 oC. Vandtempe-
raturen har ikke været lavere end 1oC i en kort periode 
i juleugen og et par dage i februar. Til gengæld holdt 
vandet sig på ikke over 3-4 grader helt frem til slutnin-
gen af marts. 

FREMMØDEOVERSIGT

Fuldmånebad er steget med 8 badende i forhold til 
den forkortede sæson i 2019/20. Antallet af badende 
pr. gang har varieret mellem 5 og 14.

I fi guren herunder 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.

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.


