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Nyhedsbrev – december 2021 
 

Mullerup Vinterbadere 
 

Kære læser 

Året går så småt på hæld, men vinterbadesæsonen er i fuld 
gang, og flere og flere får øjnene op for det velvære, 
kombinationen af koldt vand og en varm sauna giver. Det 
mærker vi tydeligt i foreningen, og vores sauna bliver flittigt 
brugt. Alt dette og meget mere kan du læse om i dette tredje 
nyhedsbrev fra foreningen Mullerup Vinterbadere. 
  
 
Saunaen  

Saunaen har nu været i drift i snart tre måneder, og især den første 
halvanden måneds tid er gået med at eksperimentere med at 
indstille timeren på ovnen i et forsøg på at opnå den optimale 
temperatur i åbingstiden om formiddagen og eftermiddagen. 
 
Koderne har også drillet os i opstartsfasen, men vi har nu fået en 
udførlig indførsel i det system, der styrer koderne, så vi selv ret 
hurtigt vil kunne rette evt. fremtidige problemer med koder. Vi 
håber dog, vi er ovre det værste nu – men giv endelig lyd fra jer, 
hvis I har problemer med jeres kode – enten som medlem eller som 
gæst på dagsbillet. Vi er alle interesseret i, at systemet virker 
optimalt for alle – ikke mindst for brugerne af saunaen. 
 
Panoramavinduet lader stadig vente på sig, og leverandøren har 
angiveligt mange forskellige udfordringer, der gør, at han ikke 
sådan lige kan levere det til os eller sætte det i her og nu. Vi 
arbejder meget målrettet på at få løst problemet. En af 
udfordringerne er i øvrigt den geografiske afstand, da 
leverandøren er baseret i Holstebro. Vi havde et meget stort ønske 
om at få vinduet sat i inden juleferien, så vi kunne nyde udsigten i 
de udvidede åbningstider, men det virker desværre ikke til at være 
realistisk, som det ser ud nu.                                                                 
Brug i øvrigt 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 

 

Kommende begivenheder 

19-12-2021 

Fuldmånebadning kl. 16-18 
Badning og julehygge i 
IsCaféen med gløgg og 
æbleskiver. Kun for 
medlemmer.  

24-12-2021 

Nissehuebadning kl. 9-11     
Vi ønsker hinanden god jul i 
IsCaféen med julegodter. 
Medbring selv kaffe/te + evt. 
nissehue.  

31-12-2021 

Nytårsbadning kl. 9-11         
Vi ønsker hinanden godt 
nytår i IsCaféen med 
”bobler” og kransekage. Kun 
for medlemmer. 
 
Frivillige søges 

Aktivitetsudvalget har brug 
for 1-2 frivillige – og gerne 
flere – til at hjælpe med at 
planlægge og afholde 
sociale arrangementer. Det 
kræver ikke megen tid – blot 
lysten til at hjælpe til ved 
arrangementer og deltage i 
møder med aktivitets-
udvalget for at få realiseret 
vores mange idéer til glæde 
for medlemmerne. 
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Rengøring af saunaen 

Indtil for ganske nylig har rengøringen af saunaen været en 
bestyrelseopgave, men efter en opfordring til medlemmerne om at 
melde sig som frivillige til at hjælpe med opgaven, har hele otte 
meldt sig under fanerne. Der er lavet en rotationsordning mellem 
hhv. de frivillige og bestyrelsen, og der bliver nu gjort rent 
onsdag/torsdag og lørdag/søndag. Der skal lyde en meget stor tak 
til de frivillige fra bestyrelsens side – jeres hjælp er meget værdsat 
og ikke mindst til glæde og gavn for alle brugere af saunaen.  
 
Saunaåbningstider i juleferien (17. dec. – 2. januar) 

Da juleferien er en oplagt mulighed for at besøge saunaen med 
familile og venner, har vi valgt at udvide saunaens åbningstider og 
holde åbent hver dag i juleferien fra fredag den 17. december til 
og med søndag d. 2. januar – dog kun formiddagsåbent fredage 
og tirsdage pga. rengøring. Åbningstiderne ser således ud: 
 

Saunaens åbningstider – juleferien 2021 
Fredag d. 17. dec., 24. 
dec. og 31. dec. 

Kl. 9-12 

Tirsdag d. 21. dec. og 28. 
dec. 

Kl. 9-12 

Alle andre dage i 
perioden 

Kl. 9-12 og 14-19 

 
Saunabesøg i en coronatid – og regler for generel brug af saunaen 

Coronasmitten er som bekendt stigende, men så længe vi ikke er 
tvunget til at lukke saunaen fra myndighedernes side, holder vi den 
åben. Bestyrelsen opfordrer derfor ALLE til at lade sig teste jævnligt 
og naturligvis holde afstand i saunaen og gøre brug af den 
håndsprit, der står uden for saunaen på ”verandaen”. Har man de 
mindste symptomer på sygdom, bør man naturligvis slet ikke tage i 
sauna – uanset om man er vaccineret eller ej. 
 

 

 

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 
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Aktivitetsudvalget  

I aktivitetsudvalget, som p.t. kun består af fire medlemmer af bestyrelsen, har vi  
mange idéer til sociale arrangementer, bl.a. gusarrangementer og yoga  
kombineret med havdyp og sauna. Vi er ved at undersøge mulighederne for  
at afholde den slags arrangementer, men er samtidig bevidste om den stigende coronasmitte, så 
vi ser tiden an, inden vi melder konkrete datoer ud. Hvis det ikke lykkes i denne vinterbadesæson, 
er det forhåbentlig på programmet til næste sæson. Vi håber dog, at det lykkes i februar/marts – 
måske før. 
 
Dog søger aktivitetsudvalget 1-2 frivillige – og gerne flere – til at hjælpe med at planlægge og 
afholde sociale arrangementer, så kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis det er noget for dig. 

Generalforsamling d. 31. oktober 2021 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på Høng Gamle Rådhus søndag d. 31. oktober, hvor 
en god håndfuld medlemmer mødte op. Da den seneste generalforsamling blev afholdt i juni i år, 
var der ikke det store at berette fra formandens side, blot at foreningen er i vækst, økonomien ser 
fornuftig ud i dette første reelle regnskabsår, og der er fin opbakning fra medlemmerne til de 
sociale arrangementer. Foreningens vedtægter blev ændret på flere punkter, og 
generalforsamlinger vil derfor fremover blive afholdt i april måned.  

Bestyrelsen består nu af formand Tina F. Spandel, næstformand Ole B. Petersen, kasserer Pia 
Sørensen, sekretær Herdis W. Olsen og alm. bestyrelsesmedlem Ann B. Petersen, mens Egon 
Keinicke fortsætter som suppleant, og Maj S. Rasmussen blev nyvalgt som suppleant. Der følger 
snarest et referat af generalforsamlingen. 
 
Stor medlemsfremgang 

Vinterbadning og sauna bliver stadig mere populært, og vi ser med stor tilfredshed, at 
medlemstallet vokser støt. Vi er nu oppe på 152 medlemmer og har faktisk rundet den magiske 
grænse på 150, men salget af medlemskaber fortsætter, så længe vi vurderer, at det ikke er til 
gene for medlemmerne ift. belægning i saunaen. Salget af endagsbilletter er også støt stigende, 
og vi håber, mange vil benytte sig af de udvidede åbningstider i juleferien til at få en hyggelig 
stund med familie eller venner. 
 
Generelt ønsker vi at gøre reklame for vores forening og især muligheden for at købe dagsbilletter 
uden at købe medlemskab, så hjælp meget gerne med at sprede budskabet – fx ved at dele 
vores opslag i Facebook-gruppen ”Mullerup Vinterbadere”. 
 
Vi håber at se mange af jer til de kommende sociale arrangementer med jule-  
og nytårshygge. 
 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!  
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