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Nyhedsbrev – april 2022 
 

Mullerup Vinterbadere 
 

Kære læser 

Mullerup Vinterbaderes første sæson med sauna er 
veloverstået, og derfor får du her det sidste nyhedsbrev for 
den forgangne sæson med en kort opsummering af 
sæsonens aktiviteter og lidt nyt fra bestyrelsen. 
  
 
Den forgangne sæson  

Vinterbadesæsonen 2021/22 har som bekendt været foreningens 
første reelle sæson med sauna på Mullerup Havn. Lige fra den 
allerførste åbningsdag fredag den 1. oktober 2021 har der været 
livlig trafik af både medlemmer og gæster på dagsbilletter. 
 
Bestyrelsen glæder sig over, at så mange har taget konceptet til 
sig med at kombinere vinterbadning med sauna på Mullerup Havn 
og ser med stor tilfredshed på det høje medlemstal, når man 
samtidig tager i betragtning, at det netop er foreningens første 
sæson.  
 
Teknikken, der drillede 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsen – og ikke 
mindst formanden – har været meget frustreret over de tekniske 
”startvanskeligheder”, der har været – især med hensyn til koder til 
gæster på dagsbilletter.  
 
Vores udfordring har været, at hele systemet med at styre 
dørkoden og sælge medlemskaber/dagsbilletter er købt via 
Havnsø Havnebad, og vi har derfor været afhængige af deres 
hjælp fra dag ét med at få systemet op at køre. Så hvor gerne vi 
end har villet det, har vi ikke selv kunnet løse helt simple 
problemstillinger mht. adgangskoder fx dagsgæster – og det viste 
sig samtidig, at der var tale om en fejlindstilling, som vi ikke var 
bekendt med. 
 

Fotografering og 
saunahygge 

Hygge i saunaen efter 
fotografering til ”Turistguide 
2022” dagen efter stormen 
Malik søndag d. 30. januar. 
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Efter denne sæson er vi blevet meget klogere på systemet og 
håber meget at være mere eller mindre selvkørende til næste 
sæson, men har dog stadig adgang til systemsupport fra 
leverandøren. 
 
Med andre ord: Vi regner ikke med, at nogen igen skal stå med en 
dagskode og ikke kunne komme ind i saunaen. I så fald vil man 
altid – ligesom før – kunne kontakte formand Tina Spandel, der kan 
lave en ”nødkode” med forholdsvis kort varsel. 
 
Panoramvinduet 

Efter ca. 4 måneders ventetid på det panoramavindue, som 
leverandøren skulle have sat i saunaen fra starten, lykkedes det 
endelig en meget kold og blæsende lørdag i januar at få sat et 
endeligt punktum i den ”sag” til uendelig stor glæde for 
bestyrelsen. Og mon ikke alle har nydt den fantastiske udsigt fra 
saunaen siden da – både i dagslys og på en mørk aften på 
havnen. 

Forskellen er i hvert fald enorm, så det har været ventetiden værd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sociale aktiviteter  

Vi har lige fra sæsonens start haft planer om at afholde en lang 
række sociale arrangementer for foreningens medlemmer for at 
skabe en form for ”foreningsfølelse” og fællesskab omkring 
saunaen og vinterbadning generelt.  
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Coronaen kom dog lidt i vejen, men vi fik trods alt afholdt adskillige arrangementer med 
morgenbrød/badning og fuldmånebadning foruden besøget af ”suppevognen”. Vi fik også 
badet og ønsket hinanden hhv. god jul med julegodter og varme drikke og godt nytår med bobler 
og kransekage i isCaféen, og fastelavnsboller med varm kakao blev det også til. 
 
Vi havde også fornøjelsen af at holde et ”lukket” gusarrangement lørdag den 19. marts, hvor 
enkelte medlemmer fra bestyrelsen og flere fra ”rengøringsholdet” havde fornøjelsen af at se 
gusmester Thomas Jakobsen i aktion i saunaen. Thomas er selv medlem af vores forening og 
havde tilbudt at give en prøve på sine evner som gusmester for at se, om der kunne være 
interesse for at afholde lignende arrangementer til næste sæson. Det blev en stor succes, og flere 
af deltagerne har fået mod på at uddanne sig som gusmestre, så vi fra næste sæson kan tilbyde 
gusarrangementer. Mere om det til den tid. 
 
Søndag den 3. april fik vi sagt pænt farvel til saunaen med en velbesøgt sæsonafslutning, hvor der 
blev serveret suppe på havnen på en solskinsrig eftermiddag. Hele 26 medlemmer valgte at kigge 
forbi til en skål varm suppe for at nyde saunavarmen en sidste gang i den forgangne sæson. 
Saunaen er nu sendt på en velfortjent og lang ”sommerferie”, mens vi venter på, at det igen skal 
blive 1. oktober, hvor saunaen åbner på ny. 
 
Turistguide 2022 

På en kold og blæsende søndag sidst i januar, hvor man stadig kunne fornemme stormen Maliks 
tilstedeværelse, fik vi samlet 18 friske vinterbadere, der beredvilligt stillede op til fotografering til 
årets turistguide, som udgives af Gørlev Turistforening. Det kom der en masse skønne og 
stemningsfulde billeder ud af, bl.a. gruppebilledet nedenfor, og det blev til en helsides artikel i det 
flotte turistmagasin, som uddeles i lokalområdet.  
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Turistguiden trykkes i 10.000 eksemplarer, hvoraf de 4.500 omdeles i sommerhusområderne ved 
Drøsselbjerg, Mullerup, Kr. Helsinge, Reersø og Bjerge strand, så vi får i den grad udbredt 
kendskabet til vores vinterbadeforening og håber, det kan tiltrække flere medlemmer/gæster i 
fremtiden. 
 
Skulle man være interesseret i at få fat i et eksemplar af turistguiden, så fås den hos Gørlev 
Turistforening samt i div. dagligvarebutikker, fx Rema 1000, Fakta og SuperBrugsen i Gørlev. 
 
Ingen forening uden frivillige 

Bestyrelsen sætter meget stor pris på de frivillige i foreningen, der i sæsonens løb har hjulpet med 
praktiske opgaver. Her tænkes primært på ”rengøringsholdet”, der har skiftes til at gøre saunaen 
grundigt rent i ugens løb, mens bestyrelsen selv har stået for weekendrengøringen. Der skal lyde en 
KÆMPE tak til jer flittige ”rengøringsfolk” for, at vi alle har kunnet sætte os ind i en pæn og ren 
sauna og nyde saunavarmen. 
 
Generalforsamling – ny dato 

Ved generalforsamlingen den 31. oktober 2021 blev foreningens vedtægter ændret, og det blev 
således besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes hvert år i april måned. Generalforsam-
lingen var denne gang planlagt til at blive afholdt tirsdag den 19. april, men grundet formaliteter 
er den rykket til tirsdag den 24. maj kl. 19 på det gamle rådhus i Høng. På valg er næstformand 
Ole B. Petersen og kasserer Pia Sørensen samt de to suppleanter Egon Keinicke og Maj S. 
Rasmussen. Alle modtager genvalg. 
 
Der vil fra bestyrelsens side blive stillet forslag om en minimal hævelse af medlemskontingent 
grundet bl.a. de stigende energipriser samt forslag om at indføre et ”børnekontingent”. Så mød op 
på generalforsamlingen og gør din stemme gældende. Der vil desuden blive fremlagt forslag til 
vedtægtsændringer modtaget fra DGI, som foreningen blev medlem af i slutningen af 2021. 
 
Tak for denne sæson 

Bestyrelsen har blot tilbage at takke alle, der har støttet op om foreningen og dens aktiviteter i den 
sæson, vi har lagt bag os – det være sig både medlemmer af foreningen og gæster på 
dagsbilletter. 
 
Det har været en stor fornøjelse at være vidne til den glæde og nydelse, saunaen har bragt, og 
ikke mindst det fælleskab og de venskaber, der er fulgt med i kølvandet på etableringen af 
saunaen. 
 
Vi glæder os til næste sæson og er allerede begyndt at tælle ned til 1. oktober 2022. 
 
På glædeligt gensyn på Mullerup Havn i vores skønne sauna til efteråret!  
 
Mvh 
Bestyrelsen 


	Fotografering og saunahygge

