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Nu står vi her igen på kanten af en ny sæson. Så hvad er mere oplagt end at 
se tilbage på den sæson, der netop er gået.

Helt overordnet set har det været et år med en del vedligeholdelsesarbejde i 
badehuset og en masse administrativt arbejde krydret med et skvæt udflug-
ter og aktiviteter. Og så blev det ikke mindst sæsonen, hvor vi for første gang 
i flere år fik isen at mærke. 

Men lad os tage det punkt for punkt. 

Bøvl med strømmen
Vi startede sæsonen med en del udfald på strømmen. Fejlen var en overbe-
lastning af strømmen på Sydmolen og det betød, at vi i perioder kørte med 
en fase mindre. Resultatet var, at ovnen kun lå på omkring 70° i perioder.
Omkring jul var der to tilfælde af strømsvigt. Igen på grund af overbelastning 
af sikringerne. Nu har vi fået omstruktureret strømmen, og der har ikke været 
problemer siden. Men den helt rigtige løsning vil være at grave ny ledning 
under Strandvejen, så vi får vores egen strøm. Men det er også en meget dyr 
løsning. 

temperaturknappen igen igen igen
Det blev også en sæson, hvor vi bøvlede lidt med ovnen. Sæsonen var ikke 
mere end en måned gammel, før et ”hjælpsomt” medlem synes, han eller hun 
skulle hjælpe med at justere temperaturen i saunaen. 
Så vedkommende skruede op for temperaturen – med det resultat, at der 
blev over 100° i saunaen til de næste, der kom. De skruede så ned for sau-
naen med det resultat, at saunaen ikke var varm nok til de næste, der kom.
Ak ja, vi keder os da ikke i bestyrelsen. 
Nu har vi løst problemet ved at købe en ny sauna med separat temperatur-
føler. Det ser heldigvis ud til at virke.

Nok om det.

Badeudflugt til Råå
Søndag den 24. september pumpede 13 gæve vinterbadere cyklerne og drog 
over på den anden side af sundet til Råå. Selskabet var godt. Humøret var 
højt. Vandet var klart og selv efterårsvejret viste sig fra sin bedste side med 



helt sommerligt vejr. Det sidste hænger nok sammen med, at det var forman-
dens fødselsdag den dag. 

Åbent hus 
Søndag den 12. november slog vi dørene op til et åbent hus arrangement 
sammen med Kronborg og Hornbæk Badelaug. Fremmødet var ikke helt 
så stort i år, men vi fik da ca. 15 gæster på besøg. Vi havde både nogle helt 
jomfruelige vinterbadere og nogle gæstebadere fra de andre badelaug.

Det var som altid hyggeligt og ikke mindst en stor oplevelse at opleve dem, 
der overvinder sig selv og springer i det vinterkolde Øresund. At se glæden og 
opleve deres sus er det hele værd.

Men det er også hyggeligt at møde gæster fra de andre badelaug – ligesom vi 
håber, at nogle af vores medlemmer har benyttet muligheden til at tjekke faci-
liteterne ud i de andre badelaug. 

Fuldmånebadning
1. søndag i advent invitererede eventudvalget til fuldmånebadning. Oven i 
købet med den såkaldte supermåne på aftenhimlen. Trods lidt regn og hagl 
i starten, fik vi en times tid med en fuld og meget flot måne. Denne gang af-
prøvede vi et nyt koncept med et stort bålfad, hvor man kunne grille pølser og 
brød. Jørgen havde også kokkereret en jordskokkesuppe man kunne varme 
sig med.

roskildesyge
Efter fuldmånebadningen fik vi underretning om, at flere af vores medlemmer 
havde fået Roskildesyge. Ikke at de to ting hænger sammen. For at undgå at 
smitten skulle sprede sig, foretog Willy en ekstrarengøring med klor i sauna 
og på alle håndtag m.v. Samtidig oplyste vi om udfordringen på døren ind til 
badehuset. Heldigvis udviklede det sig ikke yderligere. 

Nytårskur
Søndag den 7. januar var en prægtig vinterdag. En af dem med høj himmel, 
masser af sol og frost i luften. Man kan ikke forestille sig en mere passende 
dag til en nytårskur for vinterbadere. Det blev igen i år et par hyggelig timer, 
hvor vi var 30-40 mennesker samlet til hyggeligt samvær, champagne og 
Birthes velsmagende snitter. 

Badeudflugt til Bjerred Saltsjöbad
Den 28. januar drog en flok gæve vikinger over på den anden side af sundet til 
gæstebesøg i Bjerred Saltsjöbad. Det blev endnu en hyggelig udflugt til vores 
svenske venner med de imponerende omgivelser.



isen kommer
Da vinteren blev til forår satte kulden ind. Og for første gang i mange sæsoner fik vi 
endelig isen at se – i noget der ligner en hel uge fik vi den herlige grødis at mærke. 

Bord/bænke sæt
En dejlig forårs lørdag formiddag tog en håndfuld badelaugsmedlemmer arbe-
jdshandskerne på og byggede bord og bænke sæt ved badehuset. Jens S have 
tegnet en hærværkssikker konstruktion, snedkereret alle delene på forhånd, som 
Torben efterfølgende malede. Så var alt klar til, at Jeppe, Jens, Jørgen, Mette og 
Bo kunne bygge bænkesættet. Godt vartet op af en håndfuld kvindelige medlem-
merne, der sørgede for vådt og tørt og kærlige tilråb.

Visionsplan for havnen
Som nogle af jer måske ved, har alle havnens foreninger deltaget i en visionsplan 
for havnen. Vi var også inviteret indenfor i varmen, og har fået lov at komme med 
vores drømme for havnen. 
Vores drøm er at lave to nye platforme med flere trapper i vandet samt bænke og 
opbevaringsplads. Det vil betyde, at vi vil få flere trapper i vandet lige som der vil 
være plads til både langdistancesvømmere og andre badende om sommeren. Det 
er et utroligt spændende projekt, som vi håber, vi kan få lov at realisere.
Vi skal sammen med en arbejdsgruppe have iværksat en plan, indhente diverse 
godkendelser og at finde finansiering. 
Jeg synes, det er meget glædeligt, at Fonden Snekkersten Havn har inviteret os 
indenfor i varmen og det har været et meget konstruktiv samarbejde indtil videre. 

Og så til noget af alt det administrative.
 
Kontingentindbetaling via Holdsport
I mange år har kontingentindbetalingen foregået manuelt. Det var et pænt stort 
arbejde for Henriette, der skulle kontrollere, hvem der havde indbetalt og give 
beskeden videre til Willy, så han kunne rykke de medlemmer, der ikke betalte til 
tiden. Det er et stort manuelt arbejde, og der var muligheder for fejl. 

Derfor har vi indgået samarbejde med holdsport, så indbetalinger fremover varetag-
es af dem. I betaler nu med dankort, og når pengene er registreret, bliver man au-
tomatisk registreret. Og hvis man ikke betaler, så bliver man også automatisk gjort 
opmærksom på det. Og hvis man stadig ikke betaler, så lukker Willy for adgangs-
brikken. 

Det nye system kommer til at lette vores manuelle arbejde betydeligt og minimerer 
samtidig risikoen for fejl.

Ny lov persondatasikkerhed
Nede i EU vedtog de en ny lovgivning om persondatadatasikkerhed. En såkaldt 
persondataforordning. Det gav travlhed i det lille badelaug her i nord. 
Henriette, Willy og jeg selv har været travlt beskæftiget med at finde hoved og hale i 



den nye lovgivning. Og derefter har vi måtte rydde op i diverse arkiver for at leve op 
til lovgivningen.
Det arbejde bliver lidt nemmere fremover, fordi vi kører det meste gennem Hold-
sport. 

Stop for flere medlemmer
I foråret kom dagen, hvor vi rundede 400 medlemmer og dermed stoppede for 
optagelsen af nye medlemmer. Det er super ærgerligt for alle dem, der gerne vil 
være en del af badelauget. Men vi vurderede, at grænsen var nået. Det samme har 
de i øvrigt gjort i Espergærde Badelaug.
Vi har nu oprettet en venteliste, som man kan blive skrevet på. Efterhånden som 
gamle medlemmer melder sig ud, får dem på ventelisten mulighed for at komme 
ind i varmen. 

Sæsonafslutning
Søndag den 27. maj holdt vi sæsonafslutning med et hyggeligt arrangement i disse 
smukke lokaler. Vi havde besøg af fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold 
Villadsen, som gjorde os klogere på dykning og ikke mindst vejtrækning. Under-
vejs var der en række øvelser, så vi selv kunne mærke på egen krop, hvad man kan 
bruge sin vejrtrækning til – altså ud over bare at få luft. Det blev en meget hyggelig 
formiddag, hvor vi startede med brunch. Det er nu andet år i træk, vi har afholdt 
denne form for afslutning, og det ser ud til at være populært med lidt fagligt input 
blandet med god hygge. Tusind tak til festudvalget og ikke mindst Anette for at 
lægge lokaler til.

Rigtig god badesæson. Vi håber på en iskold vinter ovenpå en rekordvarm sommer.

På bestyrelsens vegne
Bo Rathsach


