
Formandsberetning den 21.02.2022 
 
År 2021 siden sidste generalforsamling til i dag har været en meget travl og aktiv tid. Vi har 
holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder og en række andre i udvalg eller med kommunen eller 
pressen. Vi har haft mange spændende arrangementer og oplevet stor medlemsfremgang - 
vi er nu over 80 medlemmer.  
 
I sommer har vi besøgt Søbugten og Skibsted hvor vi er blevet overdådigt trakteret. Stor tak 
til de ansvarlige for forplejningen - det gælder alle vores arrangementer!  
 
I september holdt vi saunaindvielse. Det var dejligt endeligt at kunne åbne efter mange 
timers og dages frivilligt arbejde sommeren igennem med at renovere facaden, indrette 
forrummet og lægge planker foran saunaen. Vi skylder en stor tak til Finn Skanning og Arne 
Rosgaard for deres kæmpe indsats samt til Lene Haaning og Anny Frantzen for maling af 
træværk. Det er blevet en flot sort ‘kasse’ der falder fint ind i omgivelserne. Gerda har ryddet 
op i vildnisset foran, så udsigten er fin. 
 
Traditionen tro har vi afholdt fuldmåne- og nissebadning i oktober og december, nu også 
med mulighed for at gå i sauna. Saunaen har fået faste åbningstider lørdag og søndag 
morgen, mandag til fyraften og onsdag aften. Vi har fået MobilePay som gør det nemt at 
betale. Saunaen har trukket nye mennesker til som man opbygger nye fællesskaber med, og 
der skal lyde en kæmpestor tak til Michael Hedegaard, som har været en uvurderlig hjælp 
med åbning og lukning, regnskab over elforbruget, påmindelser på Facebook, saunagus 
mm. Samtidig holder han hjemmesiden opdateret, så interesserede kan finde oplysninger og 
følge med i hvad der sker i Badeklubben, og der ligger mange fine billeder, bl.a. af badning i 
måneskin!  
 
Et helt særligt arrangement var besøg af vinterbadeklubben Isbryderne fra Skagen d. 20.-21. 
november. De fik en guidet tur med Gunhild Molbæk til Molermuseet, det Ottekantede og 
Ejerslev Havn, inden de sluttede på Vandrehjemmet hvor de blev indkvarteret. Anny havde 
lavet en aftale med socialudvalgsformand Henning Sørensen, som gav en orientering og 
rundvisning på det gamle rådhus, meget interessant. Om aftenen var der fællesspisning med 
festlige indslag og hyggelig underholdning. Der blev skabt gode venskabelige kontakter 
mellem klubberne. Stor tak til arrangørerne og til initiativtager Lisbeth Villumsen, som bød på 
morgenkaffe i Sillerslev. Skawboerne var begejstrede for alt hvad de oplevede, efter sigende 
vender mange af dem tilbage til Mors! 
 
Badeklubben har fået uventet opmærksomhed pga hjemmesiden (i alt 1787 besøg) og 
Facebook-gruppen, fordi mange har søgt efter badning Året Rundt. I september fik vi en 
henvendelse fra Familie Journalen, som gerne ville lave en artikel med os til deres tillæg om 
et aktivt seniorliv. Journalisten kom herover fra København og fotografen fra Aalborg - med 
en drone til at tage billeder af os i vandet! Det blev en ganske festlig artikel om vores gode 
fællesskab, som kan læses i den blå mappe med udklip.  
 
På det seneste har vi også haft besøg af en gruppe elever fra Morsø Gymnasium. De kom 
herud en morgen for lave en video om vinterbadning og sauna til et projekt de havde valgt 
om at promovere et sted og en aktivitet på Mors. De var ganske ‘høje’ af at gå i skiftevis det 



kolde vand og den varme sauna, og der er der kommet en fin lille video og fortælling ud af 
som kan ses på Facebook.  
 
Efteråret har budt på udfordringer med kommunen og vores nærmeste naboer. Den 1. 
oktober lukkede Vandrehjemmet for adgangen til toilet og omklædning. I denne forbindelse  
er det relevant at nævne Limfjordens Idrætsforening for psykisk sårbare. De havde lejet 
saunaen en gang om ugen, men havde nu ingen steder at gå på toilettet eller lægge tøjet. 
Det er prægtige mennesker som tager tingene med godt humør, men nogle af af dem havde 
behov for være ‘private’. Vi måtte gøre noget for at løse problemet, skrev til kommunen, 
appellerede til Roklubben, fik omtale i medierne, men der skete ikke rigtig noget. Til sidst 
kom Meiner Nørgaard, udvalgsformand for Teknik og Miljø, ud og så på forholdene. Han fik 
et møde i stand med kommunen, og vi har fået tilsagn om at kommunen vil overtage 
faciliteterne i Vandrehjemmet. De vil sætte en varmepumpe op, men det mangler endnu at 
blive godkendt i kommunalbestyrelsen. Indtil videre har LIF betalt Roklubben for et 
midlertidigt abonnement. 
 
Samlet set er vi nået langt med udvidelser af klubbens aktiviteter og medlemsskare. Der er 
kommet nye grupper til som sætter aldersgennemsnittet ned, og jeg forventer flere unge i 
den kommende tid! Tidligere formand fore Badeklubben, Margit Hovmøller, sagde i 2015 da 
hun takkede af, at de var blevet dobbelt så mange medlemmer som da de startede i 2011, 
og nu kan vi sige vi er mere end 4 gange så mange i 2022. Jeg tror også man kan sige at 
medlemmerne får noget for pengene!  
 
En af dem der har trukket et stort læs i foreningen, er Finn. Han har lagt et kolossalt arbejde 
som kasserer i klubbens bestyrelse, og nu vil han gerne have mere tid til de andre opgaver 
han har engageret sig i. Vi siger Finn tusind tak for hans trofaste og positive indsats i 
klubben i en årrække og håber vi må trække lidt på ham når en ny kasserer skal sættes ind i 
opgaven. 
 
Vi skal også sige farvel til Gerda, vores faste referent. Vi kommer til at savne hendes 
grundige referater og tilrettelæggelse af årsprogrammet, men vi ved jo også at hun har både 
børn og børnebørn at passe, så jeg ønsker Gerda mange gode ture til Orø og Herning. Tak 
for din indsats i bestyrelsen!  
 
I det hele taget takker jeg for støtte og opbakning til mig i de år jeg har været formand. Der 
har været rigeligt at se til, men med Anny som sparringspartner, en god bestyrelse i 
baghånden og Michael som bestyrer af hjemmesiden og Facebook har der været godt styr 
på tingene. Jeg vil fortsætte arbejdet med saunaen og glæder mig til at byde nye 
medlemmer velkommen i bestyrelsen. 
 
Vi vil til slut mindes Mogens som døde pludseligt en dag i oktober hvor han havde været her 
om morgenen.. Vi vil altid huske hans humor og dejlige stemme. Han var i mange år 
indbegrebet af Badeklubben!  
 
Lad os udbringe en skål for Året Rundt og ønske klubben mange gode år fremover! 
 
Jette Anker-Møller  
 


