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Det her er den 11. beretning. 
 
Den officielle sæson startede den 2. oktober.  
 
Opstarten af denne sæson var for første gang præget af genkendelighed og måske også starten på 
traditioner. Vi vidste, hvad der skulle til for at være klar med huset, og flere ting kunne køre på 
rutinen.  

Men før vi kigger på, hvad der er sket i sæsonen, skal vi lige en tur tilbage til sidste sæson. 

Vi sluttede nemlig sidste sæson med at være 400 aktive medlemmer og omkring 45 på ventelisten. 
Det var spændende at se, hvor mange der ville forny medlemskabet, og dermed, hvor mange nye 
vi kunne vi lukke ind. Vi har jo stadig ikke plads til mere end 400 medlemmer.  
Vi lukkede cirka 30 nye medlemmer ind, så ventelisten blev ikke tømt.  

Men hele forløbet omkring det at skulle lukke nye ind i klubben har vist, at vi bliver nødt til at 
indføre en ny praksis for betaling af kontingent.  
Medlemskontingent skal fremover være betalt før sæsonen starter i oktober. På den måde kan vi 
sørge for at give plads til nye medlemmer allerede fra sæsonstart.  Det hører I selvfølgelig 
nærmere om. Hvem ved måske er det også tid til at indføre et system, der kan automatisere 
indbetalingen fra jer. 

Traditionen tro startede vi sæsonen med åbningstale, morgenkaffe og brød. 

Verdenssituationen påvirkede allerede fra sæsonens start, driften af saunaen. Elpriserne var 
skyhøje og det betød, at vi startede sæsonen med færre åbningstimer af saunaen end vi sluttede 
sidste år. Vi har dog stadig mere end 50 åbningstimer om ugen og klubhuset er åbent fra 6-22. 

Gus er stadig meget populært, der er næsten altid fyldt op og også ofte venteliste. 

Vi har 4 gustider. Mandag og torsdag aften, onsdag formiddag og lørdag eftermiddag. 
 
Vi har også stadig åbent for gæster. Gæster kan man medbringe mandage og lørdage mod en 
betaling på 50,- pr. gæst. Man må maksimalt have to gæster med. 
I juleferien åbnede vi også for muligheden for at have gæster med på alle badetider undtagen gus, 
under de samme betingelser 
Ud over gus og gæstetider er der også stadig familietider og mindful sauna. 
 
Denne sæson har været præget af individuel badning, der har ikke været så mange fælles 
arrangementer. I forhold til morgenkaffe om søndagen forsøgte vi at lægge planlægning og ansvar 
ud til jer medlemmer. Det lykkedes aldrig rigtigt. Vi skal under et af de senere punkter drøfte 
fællesskab og medlemsbidrag, hvor I får lejlighed til at tale sammen om det. 
 
Bestyrelsen inviterede dog til nytårsbobler den 1. januar, hvor vi ønskede hinanden godt nytår. 
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Flittig brug af klubhuset giver også et behov for rengøring. Vi har stadig et rengøringsfirma til at 
forestå saunaen. Der har været lidt vrøvl med papirforsyningen, men nu skulle det gerne være på 
plads. 
 
Der har været planlagt med hovedrengøring, der skulle foregå via tilmelding i holdsport. Det er 
ikke kommet til at lykkes – det må vi også drøfte under punktet fællesskab og medlemsbidrag. 
 
Kyndelmisse var endelig tilbage i denne sæson. Vi fik for første gang lejlighed til at vise vores 
sauna frem for offentligheden og invitere på en tur i vandet og i sauna med eller uden gus. 
Der var ikke fyldt op, men vi havde mange forbi til et dyp, et kig eller en kop suppe. 
Dejligt, at så mange medlemmer hjalp til med det praktiske og hyggede om vores gæster.  
 
I år har der ikke været så meget aktivitet i forhold til vedligeholdelse. Vi har dog skiftet stenene i 
ovnene til en bedre type, der kan klare mere vand.  
Vi ruster os til senere dette år, hvor vi forhåbentlig skal bygge ny bro med alt hvad det indebærer. 
Det fortæller jeg mere om senere. 
 
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.  
Vi er blevet en stor forening og pionertiden er for alvor ovre. Mange nye mennesker med 
forskellige måder at kommunikere og agere på kan give frustrationer mellem jer medlemmer.  
Når vi i bestyrelsen modtager henvendelser med ønsker om, at vi skal håndtere en situation, tager 
vi det alvorligt. Vi sætter os ind i sagen og handler efter bedste evne og under hensyntagen til alle 
parter. 
p  
Det sidste jeg vil fortælle om i min beretning, er faktisk en forglemmelse.  
Den 27. november 2012 stiftede vi vores forening. Det betyder, at vi faktisk havde 10 års 
fødselsdag tilbage i november. Tænk, det glemte vi helt at fejre.  
Det vil vi gerne råde bod på nu, og vil derfor gerne servere et glas bobler. 
 
Med det vil jeg gerne sige tak for denne sæson. Tak for jer og jeres engagement og smittende 
glæde i vores fællesskab.  
Denne sæson slutter den 10. april (påskemandag) og næste sæson starter søndag d. 1. oktober. 
 
12.03.2023 
 
På bestyrelsens vegne 
Else Kathrine Friis 
Formand for Sorø Vinterbadeklub 


