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Nyhedsbrev – oktober 2021 
 

Mullerup Vinterbadere 
 

Kære læser 

Efteråret er over os, og vinterbadesæsonen er officielt startet 
d. 1. oktober. Saunaen er endelig på plads på havnen og 
taget i brug, forreningens nye hjemmeside er oppe at køre, og 
der venter os en masse hyggelige stunder sammen på 
havnen i og omkring saunaen – ikke mindst i form af de 
planlagte sociale arrangementer. Alt dette og mere kan du 
læse mere om i dette andet nyhedsbrev fra foreningen 
Mullerup Vinterbadere. 
  
 
Saunaen – endelig står den dér! 

Efter mere end et års målrettet arbejde med at ansøge om 
fondsmidler og den sidste etape med at få alle tilladelser og ikke 
mindst de tekniske detaljer på plads er det nu endelig lykkedes at 
få realiseret ”projekt sauna”. Saunaen blev leveret en årle 
morgenstund på Mullerup Havn d. 20. september, og den er nu klar 
til at blive taget i brug af foreningens medlemmer og gæster på 
dagsbilletter. 
 
Der er i øvrigt sket en fejl fra leverandørens side, da vi har bestilt og 
betalt for en sauna med panoramavindue i den ene gavl, mens 
der i stedet er sat et noget mindre vindue i. Fejlen skulle efter 
sigende blive rettet i oktober måned, så I snart vil kunne nyde 
udsigten over havnen og vandet, mens I varmer jer i saunaen. 
 
Brug saunaen med omtanke, pas på den, som var den jeres egen, 
og oplys meget gerne bestyrelsen om uhensigtsmæssig brug ved 
at sende en e-mail til admin@mullerup-vinterbadere.dk 
 
Indvielse af saunaen fredag d. 1. oktober 2021 

På en meget blæsende og ret kølig fredag eftermiddag blev 
saunaen officielt indviet med taler af hhv. formand Tina F. Spandel, 
havneejer Anders Mayland, repræsentant for Sydbank Gitte Larsen 
(sponsor) og borgmester Martin Damm. Inden sidstnævnte 

 

Kommende begivenheder 

20-10-2021 

Fuldmånebadning kl. 18-20 – 
fællesarrangement med 
hygge på havnen – 
medbring selv kaffe/te 

07-11-2021 

”Suppe & Sauna” kl. 12-15 – 
besøg af Mous suppevogn, 
som vil være at finde på 
havnen fra kl. 12 til 15 med 
servering af gratis suppe af 
forskellig slags 

19-11-2021 

Fuldmånebadning kl. 18-20 – 
fællesarrangement med 
hygge på havnen – 
medbring selv kaffe/te 

 
 
Suppleant søges  
Foreningen mangler en 
frivillig til at stille op som 
suppleant ved general-
forsamlingen d. 31. oktober, 
så hvis du har lyst til at 
deltage i arbejdet med                                       
at udvikle foreningen, 
kontakt da gerne bestyrelsen 
via admin@mullerup-
vinterbadere.dk 
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klippede det røde bånd over og åbnede saunaen officielt, lagde 
han i sin tale vægt på, at de visioner, man havde med ”Få det  
fikset-puljen”, der blev oprettet i 2018, netop var at støtte op om 
initiativer i bl.a. foreningslivet, og at vores projekt passede rigtig 
godt ind i puljens målsætning.  
 
Der var efterfølgende kaffe- og kagebord, og ca. 40-50 gæster var 
mødt op for at overvære indvielsen af den længe ventede sauna, 
og de første brugere fik afprøvet saunaen efter en frisk dukkert. 
 
Saunaåbningstider og regler for brug af sauna 

Oktober måned er den allerførste måned, hvor saunaen officielt er 
åben, og vi er derfor i en form for prøveperiode mht. åbningstider, 
da vi lige skal have fundet ud af, hvad der er mest hensigts-
mæssigt. Du er derfor meget velkommen til at melde evt. ønsker 
om åbningstid tilbage til bestyrelsen (admin@mullerup-
vinterbadere.dk), men vi kan naturligvis ikke love, at alle ønsker kan 
opfyldes her og nu. 
 
Åbningstiderne for oktober måned ser således ud: 
 

Saunaens åbningstider – Oktober 2021 
Mandag + onsdag + 
fredag 

Kl. 8-10 og 16-19 

Lørdag + søndag Kl. 8-11 og 15-18 
 
Følgende regler gælder for brug af saunaen: 
 

Regler for brug af sauna 
1. Hav altid håndklæde mellem krop og bænk/væg. 
2. Hav håndklæde omkring dig, når du forlader 

saunaen, hvis du bader nøgen. 
3. Hav ikke badesko/-støvler på i saunaen. 

4. Hæld ALDRIG havvand på ovnen (det ødelægger 
ovnen) – kun alm. vand fra træspanden i saunaen. 

5. Brug ikke duftolier i saunaen – ikke alle kan tåle 
dem. 

6. Vis hensyn overfor andre brugere. 
 
 
Den nye hjemmeside  

Den nye hjemmeside, www.mullerup-vinterbadere.dk, er nu 
endelig i drift, og som hovedregel vil de vigtigste oplysninger om 
foreningen kunne findes på siden, dvs. saunaåbningstider, sociale 

 

Kontakt bestyrelsen 

Kontakt meget gerne 
bestyrelsen, hvis du: 

• Har forslag til sociale 
arrangementer 

• Har kendskab til frivilligt 
arbejde, hvor foreningen 
ville kunne tjene en 
skilling til foreningskassen 

• Har et eller flere steder, 
hvor du gerne vil have 
sat et opslag om 
foreningen op for at 
skaffe flere medlemmer. 

Kontakt bestyrelsen på: 

admin@ mullerup-
vinterbadere.dk 

 
 

 
 

 

http://www.mullerup-vinterbadere.dk/
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arrangementer, kontingent, nyhedsbreve osv.  Facebook-gruppen lever naturligvis                   
videre og vil fortsat blive brugt til at kommunikere med både medlemmer og andre     
interesserede om foreningen generelt. 
 
Køb/fornyelse af medlemskab og dagsbilletter 
Det er også på hjemmesiden, at man køber/fornyer sit medlemskab eller køber dagsbilletter. Man 
vil modtage en påmindelse pr. e-mail et år efter, at man har købt medlemskab. 
 
Sociale arrangementer 
Søndag d. 3. oktober afholdt foreningen sit første sociale arrangement med fællesbadning og 
morgenbrød i Iscaféen. Det blev en stor succes med ca. 30 tilmeldte, og der blev snakket på kryds 
og tværs, skønt mange ikke havde mødt hinanden før. Det var en sand fornøjelse at overvære, og 
vi håber meget, at vores kommende arrangementer vil blive taget lige så godt imod. Har du 
forslag til andre sociale arrangementer end de planlagte, hører bestyrelsen meget gerne fra dig.  

Generalforsamling d. 31. oktober 2021 

Der afholdes ordinær generalforsamling på Høng Gamle Rådhus søndag d. 31. oktober kl. 14, hvor 
vi håber så mange som muligt vil møde op, så vi samtidig kan få feedback på sauna osv. Forenin-
gen søger en frivillig til at stille op som suppleant, så henvend dig gerne, hvis det er noget for dig. 
 
Ris og ros – og en god portion tålmodighed 

Da det er vores første sæson med saunaen og samtidig første sæson, hvor vi kan mødes til sociale 
arrangementer, er bestyrelsen meget interesseret i at modtage både ris og ros mht. sauna, sociale 
arrangementer osv. Bestyrelsen består af en gruppe frivillige, der har brugt en meget stor del af 
deres fritid på at få hele projektet med oprettelse af forening og etablering af sauna til at lykkes. Vi 
er dog alle blot en flok ”glade amatører” med en fælles interesse i vinterbadning, som ingen 
erfaring har med at drive vinterbadeforening og sauna,  men som blot ønsker, at alle skal have en 
god oplevelse ved at være en del af foreningen og bruge saunaen sammen med andre. Bær 
derfor over med os i starten, men kom meget gerne med konstruktiv kritik – vi er kun interesseret i at 
blive bedre på alle områder til glæde for alle. 
 
Hjælp bestyrelsen med at skaffe medlemmer 

Bestyrelsen arbejder løbende på at skaffe nye medlemmer, men beder samtidig medlemmerne 
om at hjælpe med at få medlemskredsen til at vokse – fx via deling af opslag på Facebook. 
Kender I nogen – fx selvstændige erhvervsdrivende med butik – der vil have en stak ”flyers” 
liggende eller et opslag hængende om foreningen, så tøv endelig ikke med at kontakte 
bestyrelsen på admin@mullerup-vinterbadere.dk. 

Jo flere medlemmer, jo længere tid vil der være råd til at holde saunaen åben – så enkelt kan det 
siges!  

Bestyrelsen ønsker alle god fornøjelse med saunaen og en god vinterbadesæson!  
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