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Bisserup Vinterbadere      August 2019 
 
Kære medlemmer 
 

Glæde 
Det er med stor glæde, at jeg kan skrive til jer, at vi har fået alle tilladelser til at opstille en 
sauna og vi har (næsten) fået tilsagn om finansiering til indkøb af en sauna og til etablering af 
strøm og adgang til toilet. 
Ordet (Næsten) dækker over, at vi har fået et forhåndstilsagn fra LAG i Slagelse om en 
bevilling på 145.000 kr., men afventer den endelige bekræftelse på tilsagnet fra 
Erhvervsstyrelsen. Det uddyber jeg nederst i nyhedsbrevet. 

Sæsonstart 
Sejlklubben planlægger at alle bådene er taget op  den sidste weekend i oktober. 
I Vinterbaderbestyrelsen forventer vi at trapperne sættes i vandet i slutningen af oktober og 
at vi holder sæsonstart søndag den 3. november kl. 8.00. 

Saunastart 
Vi er overbeviste om at vi kan indvie saunaen i denne sæson, men vi er usikre på om det bliver 
før eller efter årsskiftet. 
Det tager nogle måneder at producere den. Vi har hjemtaget to tilbud, som begge er sendt 
med til Erhvervsstyrelsen. På trods af at LAG sekretariatet i Slagelse siger, at de indtil nu, har 
fået alle sager igennem i Erhvervsstyrelsen, tør vi i bestyrelsen ikke sige ”Go” til firmaet før vi 
har en bekræftelse på tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen. 
Vi har tøvet med at sende dette nyhedsbrev, fordi vi gerne ville have kunnet give det endelige 
start tidspunkt, vi nærmer os, men er ikke helt i mål. Glæden over at penge og tilladelser er i 
hus overstiger dog trangen til at kunne melde en dato ud. Håber du glæder dig med os. 

Kontingent 
På generalforsamlingen vedtog vi at kontingentet er 650 kr. pr sæson og at man også kan 
være støttemedlem og betale 100 kr. pr sæson. På generalforsamlingen aftale vi også at 
udsende kontingentopkrævning i august 2019. 
Det ville naturligvis være rart for bestyrelsen at vide hvor mange saunamedlemmer vi har. 
Det ville også være rart med lidt penge i kassen til at betale småudgifter. Alligevel har 
bestyrelsen besluttet at vente med kontingentopkrævning til primo oktober, fordi vi ikke kan 
sige præcis hvornår vi opstiller vores nye sauna. 

Tilladelser 
Vi har fået følgende tilladelser: 

 Ulrich greve Holstein-Holsteinborg har givet tilladelse til at indhente alle øvrige 
tilladelser og indgå samarbejdsaftale med Bisserup Sejlklub. 

 Samarbejdsaftale med Bisserup Sejlklub om brug af bro, strøm og toiletfaciliteter samt 
forsikringsforhold. 

 Dispensation fra kystbeskyttelseslinjen fra Kystdirektoratet - Klit og Strand. 



 Landszonetilladelse fra Slagelse Kommune 
 Byggetilladelse fra Slagelse Kommune. Vi skal inden saunaen tages i brug kontakte 

kommunen, som skal give tilladelse til ibrugtagning. 

Finansiering 
Vi har fået følgende bevillinger. 

1. LAG sekretariatet i Slagelse: 145.000 kr. Det er EU-midler. Bevillingen skal godkendes i 
Erhvervsministeriet, der er bagud i sagsbehandlingen. Den burde tage 40 dage, men 
den frist er overskredet. De har sat os i udsigt at vi får godkendelsen inden årsskiftet.  
LAG-sekretariatet har informeret os om, at Erhvervsstyrelsen indtil nu har godkendt 
alle forhåndsgodkendte projekter. Hvis vi er modige, må vi gerne foretage indkøb 
inden vi får godkendelsen fra Erhvervsministeriet. Men det er vi ikke. 

2. Veluxfonden 50.000 kr.  
3. Friluftsrådet : 100.000 kr. 

 
Så har vi søgt Trelleborgfonden og Nordeafonden. Hvis vi får bevillinger fra dem er reglerne, 
at vi fordeler udgifterne forholdsmæssigt mellem fondene, således at de alle bidrager 
forholdsvist  ud fra deres bevilling. Vi kan altså ikke bare sætte udgifterne op. 
 
Det vi mangler lige nu er mellemfinansieringen. Altså penge i kassen. I forhold til de store 
udgifter, kan vi formodentlig lave en aftale om at betale, når vi har fået pengene i hus. 
LAG-midlerne kan vi låne af Slagelse Kommune og vi har søgt Vikingeklubben Jomsborg i 
Århus om et lån til at afholde de mindre udgifter. 

De næste skridt 
Medlemmer af bestyrelsen tager nu på besøg hos de to tilbudsgivere og forholder os til 
hvordan vi får bedst mulig kvalitet og størst mulig æstetik for pengene. 
Når vi får rede penge og når vi har fået tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen sætter vi gang i 
produktionen af saunaen og frostsikring af toiletter og etablering af strøm. 

Facebook 
Vi starter igen med at lægge nyheder op på Face-book. I  første omgang på den Face-bookside, 
der er åben for alle. Når sæsonen er i gang vil vi overveje om vi skal kommunikere via en 
internside hvor medlemmerne også kan skrive til hinanden eller om den offentlige er 
tilstrækkelige kombineret med Nyhedsbreve fra Bestyrelsen. 
 
 


