
Velkommen til Generalforsamling - endelig kunne det lade sig gøre. Dejligt at se så mange
trods det ændrede tidspunkt.

2020 var et helt særligt år - begrænsende for aktiviteter, ødelæggende for fællesskaber og
udfordrende for kreative alternativer! Alligevel var det et uforglemmeligt år, spændende og
en milepæl i mit arbejde som formand for Badeklubben.

Vi havde netop nået at konstituere os som bestyrelse og fordele opgaverne mellem os da
landet lukkede ned d 11. marts. Så var det slut med forsamling i Roklubben, indendørs
omklædning og bad. Foreninger måtte lukke klublokaler og badefaciliteter. Der kom opslag
på døren med påbud om ikke at benytte huset - al aktivitet var lukket på ubestemt tid. Det
var voldsomt provokerende og for nogle ligefrem angstfremkaldende!

Heldigvis var det ikke forbudt at bade i fjorden, og vinterbadere er seje og uforfærdede - vi
ville i vandet, om så vi skulle klæde om udenfor! Og det gjorde vi - mødtes ved bænkene
foran klubhuset og - med afstand - trak vi af tøjet i al slags vej og trodsede både sne og
kulde. Det krævede særlig øvelse at få tøjet på igen uden at stille sig til skue for motionister,
hundeluftere og roere med sarte fornemmelser, men det var godt for humøret og den indre
varme. Vi begyndte også at synge som hele Danmarks som modgift til ensomhed og
isolation.

Henad mod juni lysnede det, og restriktionerne blev lempet. Det betød at vi lige netop kunne
gennemføre besøget af naboklubben fra Sundsøre. Det var som sædvanlig en hyggelig og
festlig begivenhed. Vi fik igen mulighed for at bruge omklædningen med god afstand og
omhyggelig rengøring og afspritning, og her viste den personlige vilje sig til at gøre en frivillig
indsats. Gerda lavede et fint system med rene og brugte klude (som blev vasket). Tak for
det!

Imens landet var coronaramt, blev der arbejdet videre med saunaplanerne. Vi skulle rejse
flere penge, og der blev skrevet ansøgninger til fonde og velgørende foreninger.  Vi havde
fået tilsagn om støtte fra Friluftsrådet, men der var stadig langt til målet. Specielt blev der
lagt mange kræfter i en ansøgning til LAG Thy-Mors, men desværre blev vi overhalet af
andre spændende projekter, så det blev et nej til vores ansøgning.

Nu måtte vi tænke alternativt og lægge strategien om. Skive vinterbadeklub satte deres
brugte sauna til salg, for de havde fået så mange nye medlemmer at de måtte bygge en
større. Det blev vores chance for at realisere projektet. Hvordan det siden er gået, skal jeg
redegøre nærmere for under punktet sauna.

Vi gennemførte i 2020 arrangementer ved Søbugten og Skibsted hvor vi mødtes med
baderne ude på øen. Det var dejligt og opmuntrende at ses og udveksle oplevelser og ideer.
Der skal lyde en stor tak til arrangørerne for deres gæstfrihed og overdådige servering. Det
er højdepunkter der bliver husket i et corona-år.

Vi nåede også et kursus i førstehjælp d. 4/9 arrangeret af Lise Kragh Møller, Frivilligcenter
Mors, med Henriette fra Røde Kors, Skive, som instruktør. Tak for det - det var vi glade for!



Siden blev vi igen begrænset af restriktioner der lukkede for indendørs klubaktivitet. Det
skulle vise sig at blive en lang og mørk vinter uden varme og læ for kulden. Vi blev spredt
som gruppe, så kun hinanden i mindre ‘bobler’. Nogle opgav helt at bade, andre tog en
hurtig dukkert og kørte hjem i badekåbe (en kold fornøjelse), enkelte badede ved saunaen
mens den stod på campingpladsen, dog uden at vi kunne bruge den som sauna.
Bestyrelsen måtte holde virtuelle møder på Zoom.

På trods af corona fik vi I løbet af 2020 flere nye medlemmer, sommerbadere såvel som nye
der ville prøve vinterbadning, og yngre interesserede som kom til øen fra andre steder hvor
vinterbadning er et stort hit, specielt Aarhus og Viborg. De var vant til sauna og efterspurgte
det her, så det satte yderligere gang i processen. Vi har også fået kontakt med andre nye
grupper på øen, bl.a. en gruppe som bader i Sillerslev, hvor Maja Bjerregaard er
kontaktperson. Også Lisbeth Villumsen fra Øster Assels, som har kontakt til
Skagensbaderne, er ivrig efter samarbejde. Hun planlægger med os et besøg fra Isbryderne
til november. Vi glæder os over tilgangen der giver fornyelse og aldersspredning i klubben
og byder alle hjertelig velkommen.

Som flere har lagt mærke til, har vi fået ny hjemmeside sponsoreret af Tømmergården.
Margit Hovmøller, som har bestyret den i flere år, vil gerne stoppe da hun har meget at se til.
Michael Hedegaard var villig til overtage den, men foreslog en anden og mere brugervenlig
platform. Det er vi rigtig glade for! Nu kan man melde sig ind her, tilmelde sig aktiviteter og
følge med i det seneste nye. Man vil kunne læse klubbens Vedtægter, årsberetningen og
planen for arrangementer. Indlæg og billeder kan sendes til Michael. Vi har også stadig
Facebook-gruppen Året Rundt, som bestyres af Margit Bennedsgaard. Her ligger mange
billeder fra årets løb. Man skal bare melde sig til gruppen, så kan man skrive indlæg.

Vi har et godt samarbejde med kommunen via Dorte Jensen i Kultur og Fritid og Ann-Sophie
Øberg i Teknik og Miljø. Jesper Sørensen sender sit arbejdshold når der skal hjælpes med
noget praktisk. Det er vi rigtig glade for! Vi har fået orientering om lokalplanen og
kommunens ønsker om udvikling af Østerstrand, men først skal området ændres til byzone,
og det er en omstændelig proces der kræver tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen
og Kystdirektoratet. Vi har derfor fået kommunalbestyrelsens accept af at placere saunaen
mellem Roklubben og  Vandrehjemmet.

Bestyrelsen skal i år tage afsted med et velkendt og anset medlem, Mogens Bloch, der har
tegnet klubben som sekretær i mange år. Mogens er garant for stabilitet og overholdelse af
faste rutiner, indkalder til arrangementer med muntre oplæg om dyp i vandet og noget godt
til ganen og halsen, han synger for med smuk og kraftfuld stemme og underholder gerne
med vandede vittigheder og finurlige sproglige finesser (hø-hø). Mogens er ikke meget for
nye bureaukratiske forordninger som persondataloven osv, men lader gerne andre tage
over. I år har Gerda overtaget arbejdet som referent - det er vi glade for, og Anny træder til
når teknikken driller. Tusind tak, Mogens, for din indsats og din kamp for klubben!

Anny har været en stor støtte som næstformand. Hun holder øje med lokale nyheder og har
gode kontakter til lokalområdet, snakker godt med folk på Mors og gør opmærksom på
Badeklubbens eksistens og ønsker hos politikerne. Heldigvis bliver Anny i bestyrelsen, hvad
skulle vi gøre uden hendes omsorg?



Elinor Brusgaard stopper som suppleant, og Ruth Nielsen vil gerne afløses som revisor efter
to perioder. Tak for indsatsen.

En særlig tak skal lyde til Charlotte Kristensen på Frivilligcentret som har været en fantastisk
sparringspartner i arbejdet med ansøgninger og fundraising. Uden Charlotte ingen sauna!
Finn har også lagt et stort arbejde i det praktiske - det kunne vi ikke undvære. Tak til alle jer
der har taget et nap, hjulpet med sponsorater, frivillige fra Roklubben som har givet deres
arbejdskraft. Vi er afhængige af ildsjæle som jer!

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer et rigtig godt år i Badeklubben med mere fællesskab -
igen - og en opfordring til jer om at gøre jer gældende med forslag og ønsker. Uanset hvor I
bader, vil vi gerne høre fra jer!

Nykøbing den 31/5 2021

Jette Anker-Møller
Formand


