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Kære medlemmer af Bisserup Vinterbadere 
Hvor ville jeg dog ønske, at jeg kunne skrive ”Nu har vi bestilt vores mobilsauna”, og at jeg kunne 
skrive en dato for indvielsen. Men det kan jeg ikke. 
Vi har nu ventet i 5 mdr. på, at Erhvervsstyrelsen skal sagsbehandle den ansøgning, som allerede 
er godkendt af LAG Slagelse. Vi ved ikke, om problemet er andet end, at der er bunker på 
sagsbehandlernes skriveborde, og at de skal behandle sagerne i den rækkefølge, de kommer ind. 
Tro mig, jeg har virkelig forsøgt med alle mulige snedige tricks at få dem til at løfte vores 
ansøgning ud af bunken. Vores håb er stadig, at vi kan indvie saunaen den 1. januar 2020. 
 
Foreningen tæller nu 51 medlemmer, som hver har betalt 100 kr. i kontingent for sæsonen 
2019/20. Nogle er Bisseruppere, som blot ønsker at støtte vores initiativ, nogle er aktive 
vinterbadere, og andre er vinterbadere in spe. Hvert eneste medlemskab glæder os, som sidder i 
bestyrelsen. Det animerer til at bevare gejsten. 
Når jeg ser på medlemslisten, har jeg en antagelse om, at ca. 40 medlemmer vælger at benytte 
saunaen, når den bliver opstillet, og vi formoder, vi får ca. 15 nye medlemmer, når nyheden om 
saunaen spredes. 
De, der allerede har betalt 100 kr., vil blive bedt om at indbetale yderligere 550 kr., hvis de ønsker 
at benytte saunaen. Nye medlemmer vil blive bedt om at indbetale 650 kr. Det er for at kunne 
have så meget åbent som muligt og fordi de faste udgifter skal afholdes uanset medlemstallets 
størrelse og sæsonens længde. I bestyrelsen håber vi på jeres opbakning til driftsøkonomien, ved 
at I også i år er villige til at betale det fulde medlemskontingent, omend sæsonen ikke bliver så 
lang. I har naturligvis også mulighed for at vælge at betale pr. gang, I benytter saunaen. Dette 
beløb, der også gælder for gæster, blev fastsat til 50 kr. på generalforsamlingen. 
 
Jeg er selv en del af en gruppe ret stabile vinterbadere, der tager en morgendukkert fra trapperne 
på Bisserup Havn kl 7.30 på hverdage og kl 8.00 i weekenden. Her er alle velkomne til at give os 
følgeskab. Jeg ved, at der er grupper, der bader kl 8.00, kl 8.15 og kl 9.00. Jeg hjælper gerne med 
at formidle kontakt.  
 
I bestyrelsen er vi i gang med at tænke ind i, hvordan vi skal bruge saunaen, vi drøfter lige nu 
åbningstider og et reglement for brug af saunaen og trapperne. 
 
Hvornår vil du gerne, at saunaen er åben?  
Send gerne en mail til Kirsten med dine tanker om, hvornår du gerne vil kunne benytte saunaen. 
 
Vi forestiller os følgende: 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 

7.30- 8.00 x x  x  x  

8.00- 9.00 x x  x  x x 

9.00-10.00       x 

        

16.30-17.30   x  x x x 

17.30-18.30   x  x x x 



 
 
 
Husk også i denne vinter det vigtigste af baderådene: Bad aldrig alene. Det gælder også fra 
trapperne 
Det er en god idé altid at være 3, der bader sammen. I tilfælde af at en bliver dårlig, skal der være 
en til at tilkalde hjælp og en til at tage sig af den, der er blevet dårlig. 
 
Der er sket en ændring i bestyrelsen. Lillan er trådt ud, fordi hun nu har 3 børnebørn, som hun 
flittigt tager sig af. Der skal lyde en stor tak til Lillan for hendes engagement og arbejde i de 
forgangne 2 år. Jeg er rigtig glad for, at Knud som har været en arbejdsom suppleant nu er 
fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og har sagt ja til at varetage opgaven som næstformand.  
 
Vi arbejder på, at alle skal kunne få information om foreningen på www.bisserup.dk  
og at vi får et aktivt medlemsforum i Facebook-gruppen: Medlemsforum for Bisserup 
Vinterbadere.  
 
Jeg har vedhæftet foreningens persondatapolitik. 
I den kommende uge udsender jeg medlemslisten. Lad mig vide, hvis du ikke ønsker at dit navn må 
sendes til andre medlemmer via en mail. 
 
Vi har MobilePay 473586. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kirsten Møldrup, Formand. 
 
 
 

http://www.bisserup.dk/

