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Nyhedsbrev – marts 2023 
 

Mullerup Vinterbadere 
 

Kære læser 

Vi er allerede gået ind i vores sidste måned i sæsonen 22/23. 

Det har været en sæson, hvor vi har været forskånet for helt 

så store udfordringer, som vores første sæson bød på. Ingen 

Corona (af betydning), ingen varmerør, der gik midt i en ferie 

og næsten ingen koder, der ikke virkede. Der var en del bøvl 

med opkrævningerne for nogles vedkomne, men det var 

mest bare irriterende for alle. 

Vi har tilgengæld haft stor udvikling i denne sæson. Vi har fået 

uddannet tre gusmestre og to vinterbaderværter, som I kan 

læse mere om længere nede. 

  
 

Hjertestarterkursus 

D. 22. januar var vi 12 vinterbadere, der deltog i 

Hjerteforeningens kursus i, hvordan man skal redde en person 

med hjertestop.  

Vi havde fået lov at låne sejlklubbens lokale, så det kunne 

foregå indendørs i varmen. 

Vi fik en rigtig fint instruktion i fremgangsmåden for, hvad man 

skal gøre, hvis man oplever, at en person ligger livløs, og ikke mindst i hvordan man bruger en 

hjertestarter. 

Efter instruktionen var det tid til, at vi selv skulle prøve kræfter med hjerte-lunge-redning. Det var 

meget nemt at bruge hjertestarteren, og det er en rar fornemmelse at have prøvet det                          

i ro og mag, inden man en dag måske står i en situation, hvor 

det gælder liv eller død. Efterfølgende var der servering af 

suppe, og her stødte der et par flere medlemmer til.  

 

Det var nogle super 

hyggelige timer. 

  

Kommende begivenheder 

12-03-2023 

Vinterbadervært kl. 10  

Teori og praksis om 

vinterbadning.  

Tilmelding på hjemmesiden 

31-03-2023 

Sæsonafslutning kl. 16-18      

Kom og få en skål gratis suppe, 

og få ønsket dine 

vinterbadervenner god 

sommer. 

Der er gus til dem, som gerne 

vil det. Se længere nede. 

Tilmelding på hjemmesiden 

20-04-2023 

Generalforsamling kl. 19.00         

Vi mangler 2 personer til 

bestyrelsen, og vi har punkter, 

der skal stemmes om. Se mere 

længere nede. 

 

 

 

 

Kontakt meget gerne bestyrelsen, 

hvis du: 

 har gode ideer til tiltag og 

forbedringer 

 har forslag til sociale 

arrangementer 

 har kendskab til frivilligt 

arbejde, hvor foreningen ville 

kunne tjene en skilling til 

foreningskassen. 
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Vinterbadervært kursus 

Vi blev kontaktet af DGI, som spurgte, om vi kunne være vært til 

deres kursus om Vinterbadervært. Vi spurgte igen Niels-Jørgen fra 

sejlklubben, og vi måtte gerne låne deres lokale. Det betød, at vi fik 

en gratis plads på kurset, og så valgte vi at købe en plads 

yderligere. 

Det betød, at der tirsdag d. 7. februar blev afholdt DGI kursus for 7 

kursister, som alle blev klædt på til at hjælpe nye vinterbadere i 

gang og til at give gode råd og fif til de mere garvede. 

Vi startede med, at alle tog en frisk dukkert, hvorefter der var 

sandwich, vand, kaffe og snacks i det varme klubhus.  

Der blev undervist i, hvordan det er bedst at starte, hvad der er 

vigtigt at huske på, sikkerheden omkring vinterbadning, hvad er det 

godt for, gode tips og triks og meget andet. 

Vi havde to med på kurset, som nu kan kalde sig 

Vinterbaderværter - Det er Maj Rasmussen og Helle Gotenborg. 

Stort tillykke til dem! 

De vil afholde kurser i praksis med kort teori til både nye og  

nuværende vinterbadere. Dette starter for alvor op i næste sæson. 

Der var 3 som deltog søndag d. 5. marts. De synes det var super 

motiverende og de meldte sig alle ind for at bade den sidste 

måned.  

Næste intro til vinterbadning er  

d. 12. marts kl. 10. Se mere på 

hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin@mullerup-vinterbadere.dk 

REN NATUR 

At være vinterbader er en 

fantastisk naturoplevelse. 

Derfor vil vi gerne som 

forening værne om vores 

natur. Det kan vi bl.a. 

bidrage til ved at deltage i 

REN NATUR.  

Dorte Dilling-Hansen har 

meldt sig som tovholder. Så 

nu håber vi på at vi får tildelt 

en rute. 

Hvis vi gør det, skal vi bruge 

minimum 8 personer, som 

hjælper med at samle skrald. 

Mere om tid og sted når vi 

har fået en rute. 

 

Oprensning af affald og tang 

Et af vores medlemmer tog 

initiativ til at rense for affald 

og tang i hjørnet til venstre i 

havnen og lagde det på 

Facebook. Det er vi rigtig 

glade for, da det kommer 

alle til gavn. 

Bestyrelsen har nemlig 

undersøgt, at det ville koste 

3.500 kr. plus moms at få et 

firma ud til at renset op. 

Vi er opmærksomme på 

problemet og arbejder på at 

finde en løsning 
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Gus 

Det har været en bragende succes at få uddannet vores egne 

gusmestre. Alle gusarrangementerne bliver udsolgt, og vi 

oplever ofte, at der er efterspørgsel efter flere folk som gerne vil 

på venteliste. 

Det er dejligt at kunne give vores medlemmer og også gæster 

udefra denne ekstra wellnessoplevelse, og så skæpper det rigtig 

godt i foreningskassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin@mullerup-vinterbadere.dk 

 

 

Sæsonafslutning d. 31. marts med suppe og gus 

Saunaen har sidste åbningsdag fredag d. 31. marts. Herefter bliver den kørt til sommeropbevaring, 

og stigerne bliver taget op. 

Bestyrelsen vil gerne inviterer alle medlemmer på en skål gratis suppe og måske en runde gus. 

Der vil være 3 gus-sessioner: kl. 16.30, 17.00 og 17.30 – De vil hver især vare i 12-15 minutter og 

indeholde gusmesterenes to yndlings-duftkombinationer. Der er plads til 8 personer i hver session. 

(Ved stor interesse åbnes der for flere gus-sessioner). Du skal tilmelde dig på hjemmesiden under 

arrangementer, tilmeldingen åbner d. 10. marts. 

Sæsonen 2023/24 starter søndag den 1. oktober 2023, som vi 

vil skrive mere om i næste nyhedsbrev efter generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vand på ovnen 

Det er stadig kun tilladt at 

komme 2 skefulde vand på 

ovnen ad gangen.  

Gusmestrene kommer 

betydelig mere på, men de har 

fået en uddannelse, hvor de 

har lært, hvordan det kan lade 

sig gøre at komme de 

mængder på uden at 

varmelegemerne tager skade. 

Det er ikke tilladt at komme 

olier på ovnen i almindelig 

åbningstid. 
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Generalforsamling:  

Vi afholder generalforsamling torsdag d. 20. april kl. 19.00 i Det Gamle Rådhus, Hovedgaden 37, Høng. 

På valg i år er: Tina, Herdis og Egon. Tina og Egon ønsker genvalg, hvorimod Herdis ikke stiller op igen. 

Maj, som er suppleant, stiller op som bestyrelsesmedlem. Da Ann trådte ud af bestyrelsen sidste år, 

mangler vi to nye i bestyrelsen. Der er åbent for, at man kan blive 

bestyrelsesmedlem eller suppleant, alt efter eget ønske. Bestyrelsen 

konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsen mødes ca. en gang om måneden i sæsonen, og man er selv 

herre over, hvor meget man vil byde ind med i forhold til ideer og 

arbejdsopgaver. Hvis du har lyst til at stille op eller gerne vil høre mere, 

så os gerne en mail, og ellers kan alle medlemmer stille op på mødet. 

admin@mullerup-vinterbadere.dk 

Bestyrelsen fremsætter to forslag, der skal stemmes om: 

- Medlemmer skal kunne sætte sit medlemskab i bero i et år. Herefter 

meldes man ud, og der skal betales indmeldelsesgebyr på ny.  

- Grundet det administrative købes der fremover medlemskab for en hel 

eller halv sæson ad gangen med skift 1/1. Der vil blive lavet en 

overgangsordning i den kommende sæson, så det bliver fair for dem, 

som har købt langt inde i nuværende sæson. 

Der ud over vil vi have en drøftelse med de fremmødte om åbningstiderne i næste sæson, hvornår ligger de 

bedst for flest mulige medlemmer? 

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen, og at nogle har lyst til at sidde med, der hvor vi kan 

udvikle og forbedre vores skønne forening. 

Bestyrelsen vil sørge for lidt kaffe og kage.  

VEL MØDT!  

 

 

 

 

 

 

 

 

admin@mullerup-vinterbadere.dk 

 

Nedtagning af sauna 

Saunaen skal demonteres og 

flyttes til sommeropbevaring. 

Dette skal ske mandag d. 3. 

april kl. 10 – 16. 

Vi har brug for to, som vil 

være behjælpelige med 

dette. Man må godt være en 

smugle handy til den slags. 

Ole vil guide under hele 

processen. 

Send os en mail, hvis du har 

mulighed for at give en hånd 

eller vil vide mere. 

Svar udbedes inden 20. marts  


