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Det her er den 10. beretning. 
 
Den officielle sæson startede den 3. oktober.  
 
Men før vi kom til den officielle start på sæsonen, skulle huset klargøres. Der blev malet 
udvendigt, pudset vinduer, givet olie og gjort rent. Flere medlemmer var klar til at hjælpe og 
sikrede, at vi havde et fint klubhus til sæsonstart. 
 
Vi lukkede sæson 2020/2021 med at være 262 aktive medlemmer. 
Vi havde i budgetlægningen mange gætterier på, hvor mange nye medlemmer vi mon skulle regne 
med at få i sæson 2021-2022. 
Vi besluttede os for et meget konservativt gæt på 20 nye medlemmer, og havde undervejs i 
snakken vilde gæt om at det kunne være helt vildt, hvis vi i denne sæson fik 100 nye medlemmer. 
Før vi nåede oktober måned, havde vi allerede fået de første 19 nye medlemmer.  
Og de første 3 dage af oktober yderligere 29 medlemmer. 
Den 1. februar nåede vi så den grænse vi i bestyrelsen havde sat for medlemstal – nemlig 400 
medlemmer. Det betyder, at vi i denne sæson har fået 166 nye medlemmer. Det er overvældende. 
Lige nu står 15 personer på venteliste og er klar til at starte op i næste sæson. 
 
Hvem er det så, der er medlem i Sorø Vinterbadeklub. 
Lidt statistik på medlemstallet siger at 267 af medlemmerne er kvinder, hvilket svarer til 68 % 
232 medlemmer er 50 år eller derover (58%), hvorimod kun 2% er 20 år eller derunder. 
349 af vores medlemmer bor i Sorø kommune (87%), men vi har faktisk medlemmer fra 12 
forskellige kommuner. 
 
Det var lidt statistik på medlemstallene 
 
Vi startede som sagt sæsonen den 4. oktober med åbningstale og lidt at spise. 
Allerede fra første uge var der 46 åbningstimer fordelt hen over ugen og dagen.  
Antallet af åbne timer er i første omgang fastsat ud fra budgettet. 
 
Vi har fastholdt krav om tilmelding via Holdsport. Det giver overblik over forbrugsmønstre og 
mulighed for smittesporing. Det planlægger vi indtil videre at fastholde (også selvom corona nok 
snart har sluppet sit tag i samfundet).  
 
Vi har haft flere nye tiltag i denne sæson. 
Vi har helt fra sæsonstart haft tilbud om Gus mandage og lørdage.  
Det er meget populært at deltage i gus og der er ind imellem venteliste. Der er tilmelding via 
Holdsport og betaling på 25,- pr. deltager.  
Efter nytår er Gus udvidet, så der nu i alt er 4 gustider. Mandag og torsdag aften, onsdag 
formiddag og lørdag eftermiddag. 
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Der er mulighed for at medbringe gæster på fastlagte tider. Hvert medlem kan medbringe 2 
gæster og det koster 50,- pr. gæst. Der er er nu 5 timer, hvor man kan medbringe gæster fordelt 
på mandage, tirsdage og lørdage. 
 
Vi har også lavet familietid, hvor hvert medlem kan medbringe op til 2 børn under 15. Det koster 
ikke ekstra. Der har været meget run på den ene familietid, der lå lørdag. Derfor blev der sent på 
året åbnet for endnu to familietider; torsdag og søndag. 
 
Da medlemstallet er steget så meget i denne sæson, har vi valgt at bruge midler på at åbne for 
flere tider i saunaen. Der er lige nu åbent mere end 70 timer om ugen. 
 
I efterårsferie, juleferie og vinterferie har vi haft forskellige tiltag. Der har været mulighed for at 
medbringe egne børn og gæster. 
 
Med al den aktivitet er der selvfølgelig også brug for rengøring. Vi har i denne sæson valgt at købe 
os til 2 ugentlige rengøringer. Det foregår tirsdag morgen og torsdag formiddag. Ud over den 
almindelige rengøring har vi medlemmer, der hjælper med at vaske klude og også at gøre 
hovedrengøring. Det får vi nok endnu mere behov for i næste sæson.  
 
Også på vedligeholdelsessiden har der været aktivitet. Der bliver løbende arbejdet på små og store 
forbedringer og optimeringer.  
Det mest synlige i år er nok den nye trappe. Den er kommet til med tilskud fra Sorø Kommune og 
DGI. Men derudover kan nævnes, overskabe i køkkenet, ny styring på lyset i køkken/gang, 
belægning på trappen ind til huset og håndtag samme sted. 
 
Desværre har Kyndelmissearrangementet også i denne sæson været aflyst. Det er et arrangement 
som vi normalt bruger mange kræfter på og som har været et sted hvor netop vinterbadning har 
været fremhævet. Lad os håbe at vi næste år atter kan være på banen der. 
  
Denne sæson har været helt speciel, fordi så mange nye medlemmer er kommet til. Majbritt har 
lavet en kæmpe indsats med at lave intro til alle disse nye medlemmer. En aktivitet, der har været 
virkelig vigtig, for at give alle dem, der er kommet til, en forståelse for samarbejdet med naboerne, 
vilkårene for vores brug af lystfiskerne bro og i det hele taget en baggrund for foreningen.  
Vi har også i denne sæson haft fokus på at udbygge FAQ og Værdi og adfærdskodeks for 
foreningen, så alle kan gå glade i bad og sauna.  
 
Vi vil gerne være en forening, hvor vi også kommer hinanden ved og kender hinanden. Derfor har 
vi inviteret til formiddagskaffe den første søndag i måneden. Det lægger vi op til at gøre mere af i 
fremtiden. 
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Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt er blevet en stor forening i Sorø. Vi er nu blandt de 10 
største foreninger i kommunen. 
Det er vi stolte over i bestyrelsen. Men det kræver også, at vi passer relationerne til vores naboer. 
 
I januar havde vi et dialog-møde med lystfiskerne. Vi er nu blevet en forening med mange 
medlemmer og med mange timers aktivitet i vores klubhus og på lystfiskernes bro.  
Tiden er inde til at vurdere, om der måske er behov for endnu en bro i området, som kan aflaste 
den store belastning det er, at der nu er op til 400 vinterbadere, der har deres regelmæssige gang 
på lystfiskernes bro. 
Det er jo nemlig sådan, at det er vanedannende at vinterbade og gå i sauna. Så derfor kommer 
mange af medlemmerne også flere gange om ugen, og det øger jo presset. 
 
Der bliver arbejdet på en skitsering af mulighederne og herefter følger afklaringer med 
interessenterne i området. 
 
Vi er en frivillig forening. Dvs. alt det arbejde, der bliver lagt i foreningen, er frivilligt. Lige fra 
gusmestre, vedligeholdelsesarbejde, koordinering og kommunikation til bestyrelsesarbejde. 
 
Bestyrelsen har været flittige og har mødtes til bestyrelsesmøde stort set hver måned og 
derudover bliver der lagt mange timer til kommunikation både på sociale medier og direkte til jer, 
regnskab og budget, fysisk arbejde, koordinering af rengøring, planlægning af aktiviteter og meget 
mere.  
Et par personer er tilknyttet arbejdet i bestyrelsen, og hjælper til på frivillig basis. Det er Erling, der 
hjælper med hjemmesiden og Morten der arbejder med både Holdsport og vedligehold.  
 
Tak for denne sæson, der har været helt igennem fantastisk. 
 
Tak for jer og jeres engagement og smittende glæde i vores fællesskab.  
 
Den officielle sæson starter igen søndag d. 2. oktober. 
 
 
 
04.03.2022 
På bestyrelsens vegne 
Else Kathrine Friis 
Formand for Sorø Vinterbadeklub 
 
 
 


