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”Sikre vinterbadefaciliteter i Bisserup” 

Regnskab 
 
Udgifter 
 Budget Regnskab 
Badetrapper  35.000 24.375,00 
Gelænder i broens længde 10.000 
Skridsikker belægning 25.000   4.488,00 
Diverse materialer    1.186,83 
Net, reb og flydere  3.000          0 (har fået foræret) 
2 termometre       686,00 
Indvielse       957,60 
Kørsel        527,69 
Trykning af foldere  1.000   1.812,56 
Annoncering i Bytingsbladet  1.000   1.250,00 
Forsikring af anlæg       600,00 
I alt 75.000 kr. 36.175,91 
 
 
Indtægter 
Vi har fået udbetalt 2 rater 
9. november 11.000 kr. 
4. december 24.375 kr. 
I alt 35.375 kr. 
 
3. rate udgør. 
36.175,91 - 35.375 kr. = 800,91 kr. 
 

Bemærkninger til Regnskab 
Vi søgte oprindeligt 75.000 kr. fordelt mellem 50.000 kr. fra Kvik-puljen og 25.000 kr. fra Trelleborgfonden. 
Efter at vi havde fået bevillingen fra Kvik-puljen, indhentede vi yderligere et tilbud på at få trapperne 
fremstillet og fandt en smed, som kunne lave det væsentligt billigere end det første tilbud. Samtidig 
vurderede vi, at det ikke var behov for at lægge skridsikker belægning på hele broen og derfor trak vi 
ansøgningen til Trelleborgfonden tilbage.  
Vi har undervejs søgt rådgivning hos LAG-koordinatoren i forhold til budgetændringerne. 
 
Som det fremgår af ovenstående regnskab, har vi ikke brugt hele bevillingen og vi håber at restbeløbet må 
komme andre projekter til gavn. 
 
Bisserup Sejlklub og Bisserup Fiskeriforening har bidraget med materialer til etablering af anlægget og 
Sejlklubben stillede lokaler til rådighed for indvielsesarrangementet uden beregning. 

Evaluering 
Trods det, at vi i bestyrelsen syntes at vi var meget velforberedte til at realisere idéen om at etablere et 
sikkert badeanlæg på Bisserup Havn, så har der været meget at forholde sig til undervejs i processen. 
Vi ventede længe på, at der blev taget badevandsprøver. Det var dejligt at vi, da vi fik resultatet af prøverne i 
september, kunne konstatere at de var negative. Altså at der ikke var problemer med colibakterier og 
lignende usunde vækster. 
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Vi havde indhentet forskellige tilbud på badetrapper og fandt en lokal smed som kunne lave anlægget 
betydeligt billigere end det første tilbud.  Desværre blev vi brændt af ca. en måned inden indvielsen, men 
igen trådte en anden lokal smed til, og han har leveret to meget flotte badetrapper med meget praktiske 
gelændere. Vore installationer skal jo tages op af vandet hver år i april, når bådene sættes i vandet, og det er 
der taget højde for. 
 
Den weekend, hvor bådene skulle løftes på land stormede det, og bådene kunne ikke komme op. Derfor 
måtte vi også udsætte at få badetrapperne i vandet. Men heldigvis har vi et fortrinligt samarbejde med 
sejlklubben og med lokale frivillige. Med gode samtaler og smidighed lykkedes det os at være klar til den 
planlagte indvielse søndag den 4. november.  
Til indvielsen mødte ca. 50 personer frem og der var både gæster fra LAG, de omliggende lokalråd, borgere i 
Bisserup og medlemmer af Bisserup Vinterbadere. Indvielsen blev brugt til at synliggøre foreningen i de 
lokale medier. TV2 Øst dukkede også op, dog kom de 30 minutter for sent og havde glemt kamerastativ på 
deres tidligere opgave, så der blev ikke tv dækning, men der kom til gengæld et par fine artikler ud af det. 
 
Badeanlægget på Bisserup havn består nu af to mobile badetrapper med lidt afskærmning og en skridsikker 
belægning ved trapperne. Der er opsat et gelændertov på broen og en flot redningskrans doneret af 
Trygfonden. 
 
Bestyrelsen har fået etableret en facebookprofil med til dato 68 følgere, og i den har vi også en lukket 
facebook-gruppe med er mulighed for at lave badeaftaler. Foreningens foldere bliver hustandsomdelt i januar 
2019. Vi har planlagt et par små events i januar 2019 sammen med vinterbaderne i Korsør og forventer også 
at deltage i vinterbaderfestivalen. Vi vil i det kommende år være i dialog med Lodskroen og Fjordbakken, og 
de er interesserede i at bruge faciliteterne. Lodskroen har allerede vores foldere stående til deres gæster. 
 
Vi kan måle badevandstemperaturen og den er faldende svarende til årstiden. Vi kan ikke måle 
medlemmernes sundheds- og humørtemperatur, men med bestyrelsen i ryggen vil jeg garantere at den er 
stigende. Foreningen har nu 42 betalende medlemmer. Heraf benytter til dato 15 badetrapperne. Bestyrelsen 
og de aktive er virkelig tilfredse med og stolte over resultatet. Vi har fået et både sikkert og gedigent sted af 
vinterbade  
 
Der er fortsat en mindre gruppe vinterbadere, som bader ved Trollehætten. Disse er medlemmer af 
foreningen og vi har en god kontakt med hinanden, men der er for flere fortsat tvivl om havnen som badested 
dels pga. af strømforholdene dels pga. bekymring for forurening fra rensningsanlægget. 
 
På længere sigt ønsker vi fortsat at etablere sauna og omklædningsfaciliteter på Bisserup Havn, mange af de 
ikke badeaktive medlemmer er medlemmer, fordi de ønsker dette anlæg. 
 
Med tak for støtten, de bedste hilsner 
 
Kirsten Møldrup 
Formand for Bisserup Vinterbadere 
 

Oplysninger om ansøger 
Ansøgers navn ”Bisserup Vinterbadere” 
Adresse: Hvirvilsvej 16, Bisserup, 4243 Rude 
Tlf.: 30 35 02 46 e-post: kirstenmoeldrup@gmail.com 
Kontaktperson: Kirsten Møldrup tlf.: 30 35 02 46 e-post: som ovenstående 
Evt. hjemmeside: http://www.bisserup.dk/bisserupvinterbadere.htm   
Ansøgers juridiske status, f.eks. forening: Forening 
CVR-nr.: 39299925 



 3 

 


