Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt
Beretning for sæsonen 2017/18

Sæsonen startede 8. oktober og fortsatte til 8. april.
Dette er den 6. beretning – vi er kommet ud over de første
skrøbelige startår og er blevet en levedygtig forening, som
figurerer alle de steder, hvor de andre veletablerede foreninger
nævnes – eksempelvis på Sorø Kommunes hjemmeside og på ”Dit
Sorø”´s hjemmeside. Det er vores flot illuminerede badebro, der
pryder annoncen for Kyndelmissefesten i ”Sorø Magazine 2018”, som
er turistbladet for vores område. Og vi er nærmere etablering af
en sauna, end vi har været før. Mere om det senere.
Vi er 169 betalende medlemmer, og nu så store at vi skal have et
professionelt administrationssystem, som bl.a. kan fungere med
indbetalinger og tilmeldinger direkte over hjemmesiden. I den
foregående sæson har der været et betydeligt arbejde med
udvælgelse af system. Det nye system sikrer – udover lettere
arbejdsgange – også at foreningen får helt styr at opfylde de
krav, der er i forbindelse med persondataforordningen. Der bliver
en endnu ikke kendt udgift forbundet med dette.
”Intet kommer af ingenting - undtagen lommeuld” sådan sagde Storm
P. , og sådan siger vi også i bestyrelsen. Alt kræver en indsats
og indimellem en nøje tilrettelagt og arbejdsom indsats – således
også i Sorø Vinterbadeklub. Heldigvis har vi nogle aktive, stabile
og meget hjælpsomme medlemmer, som får mange ting stablet på
benene og mange ting afviklet uden stor ståhej.

Tak for jeres indsats – det kommer os alle til
gode!
Kernen i foreningen er fortsat de ugentlige fælles
søndagsbadninger med efterfølgende mulighed for morgenmad.
Derudover bader medlemmerne sammen og alene på alle tidspunkter af
dagen både hverdag og helligdage. Af de særlige begivenheder, hvor
vi åbner op og med glæde inviterer omverdenen ind, er Kyndelmissen
især en talentfuld orkestreret begivenhed. Bestyrelsen og mange
medlemmers indsats bliver rammen om festlige og hyggelige
oplevelser for mange. I år kom 46 i vandet og vi fik 6 nye
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medlemmer! Endnu en stor tak skal lyde fra os i bestyrelsen – uden
jer gik det ikke.
Efter lidt forhandlinger i denne sæson fik vi lejet sauna fra
Sauna Sorana til vores planlagte saunaaftner. Det er desværre ikke
muligt fremover. Det betyder, at der ikke bliver planlagte
saunaaftner i den kommende sæson. Vi melder os ind i ”Det Danske
Saunaselskab” (ja sådan et findes!) og det giver adgang til
lejemulighed for sauna til den kommende kyndelmisse.
Vi har i skrivende stund to ansøgninger ude – Veluxfonden og DGI’s
foreningspulje på hver 300.000,-kr. - som vi ikke har fået svar på
endnu. Hvis det lykkes, så er finansieringen hjemme. Lykkes det
ikke helt, har vi andre tiltag. Vi har så småt taget hul på
byggeprocessen. Nye tegninger, hvor huset er blevet udvidet,
placeringen lidt ændret Der er foretaget opmålinger og dialog
vedr. byggetilladelse er påbegyndt. Der bliver en mere detaljeret
fremlæggelse vedr. planer og proces på generalforsamlingen.
Med hensyn til sikkerhed så arbejdes der også på dette felt: Vi
har besluttet at indkøbe skridsikker måtte, og vi har fået
sikkerhedsudstyr fra Trygfonden, som bliver hængt op ved broen
inden den nye sæson.
Bestyrelsen har mødtes samlet 8 gange i sæsonen og et uvist antal
gange i mindre konstellationer i forbindelse med arbejdet.

Tak for den forgangne sæson – og velkommen til en ny, der starter
d.30. september med et fællesbad kl. 10.
På bestyrelsens vegne
Ulla Charlotte Beck
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