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Bestyrelsens beretning for 2022                                                 

Den 1-12 2022 blev vores dejlige badehus 1 år, vi fejrede ikke Valhal på dagen men den 4. 

december bød aktivitetsudvalget på gløgg, æbleskiver og sødt samt ønsket om en god jul, flere 

medlemmer var mødt op og hyggede i vores cafe. 

Huset Valhal 

Når nye huse tages i brug, vil der være ting der skal rettes til også på Valhal. Vi fik hurtig fint 

kontakt med Tina Windahl Halle i forvaltningen. Vi gjorde opmærksom på, manglende knager ude 

som inde, forhæng til badet, stativ til støvler og overtøj, opslagstavler og skabe i cafe, som kunne 

aflåses og en udendørs bruser. Alle disse ønsker blev hurtigt opfyldt, da Tina selv mødte op med 

diverse og en skruemaskine. Desuden har fået lavet et nødsystem, hvis strømmen går, så det altid 

er muligt at komme ud af bygningen. Vi arbejder på at trappetrin på stigerne i badetrekanten 

skiftes ud med stål riste, da trætrinene er meget glatte. Så har Steen (medlem) tømret kassen til 

tøj ved molen på Valhal. 

 

Sauna 

Selv om Michael B. Jensen havde anbefalet en anden ovn, så valgte entreprenøren den ovn vi har i 

dag. Ovnen blev fyldt med 200 kg sten fra Michaels hånd og stod nu fint i hjørnet og klar til brug. 

Der har i perioden været mange bump på vejen, først med Corona og problemer med at døren til 

sauna kunne forblive lukket, når vi gik ind og ud af vindfanget. 

Vi har et meget fint samarbejde med Thomas Brose i idrætscentret, der mange gange har været på 

Valhal for at se på el og teknik, der ikke fungerede og strømmen slog fra. I marts måned flækkede 

døren til vindfanget og vi var igen uden sauna indtil påsken. Selv om vi som foreninger kender folk 

der hurtigt kan fixe dør sauna m.m. så er det kommunens ejendom og vi kan kun skubbe til 

processen. 

Vi har fået lavet et relæ i vindfang, så vi selv kan tænde, når ovnen slår fra. Der er skiftet 

varmelegemer på sauna, da den igen opgav at lystre og igen trådte Jacob, Michael og Margit i 

karakter tømte igen ovnen for sten og trillede dem tilbage igen, da varmelegemerne var blevet 

fornyet. Jacob har limet magneterne i døren og sat nye gummilister på døren og nu virker det. 

Vandkvaliteten 

Inden der var taget stilling til Valhal har Michael og Bente deltaget til flere møder i forvaltningen, 

sammen med havnens folk og eksperter, der havde nogen bekymring omkring vandet. Under det 

sidste møde inden opstart, fortalte Henrik Rasmussen (borgmester), at hvis der opstod problemer 

med vandet måtte de ordne problemet, det vil sige at rense vandet. Vi som medlemmer har i 

perioden oplevet ulækkert, klamt, ildelugtende vand, især om sommeren og vi har som forening 

holdt møde og beskrevet problematikken over for forvaltningen flere gange.  
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Vi bliver hørt og i juni mdr. var der et firma der rensede vandet, men meget hurtigt var problemet 

der igen. Det kostede 100.000 for få trekanten renset, derfor bliver der arbejdet på løsning i 

forvaltningen. Forvaltningen har mange ting at forholde sig til, da problemet er iltsvind i hele 

området, så ålegræsset på bunden bliver ikke iltet og der opstår gasser som stinker, det er ikke 

noget der er farligt, men klamt. 

Forvaltningen holder øje med vandkvaliteten og laver målinger hver måned hele året, som kan ses 

på deres hjemmeside, der er intet farligt, få kan klage over kløe i huden. Vi anbefaler at bade ud 

mod stranden hvor vandet ofte er fint. 

Forvaltningen holdt møde med et amerikansk firma den 19. januar, omkring en løsning på 

vandkvaliteten, vi forventer at høre fra Merete Kieme (forvaltningen), vi venter i spænding. Det 

har ikke været muligt at placere Valhal uden for havnen, da kommunen ikke har råderet der, men 

det har kystdirektoratet. 

Samarbejdspartnere 

Valhal huser p.t. 2 foreninger og fra forvaltningen er der åbenhed for flere. Jacob, Anja, og Bente 

fra bestyrelsen repræsenterer Havet i kvartals møder med Vi 39 vinterbadere. Vi er meget enige 

om de store linjer og har holdt fælles møder med forvaltningen. Vi føler os hørt og har fået syn for 

at der i forvaltningen arbejdes med vores forslag til ændringer, men ting tager tid i det kommunale 

system. Flere medlemmer ønsker at bade hver dag i en forening, dette ønske har vi diskuteret 

med Vi 39, men der er vi ikke kommet til enighed og derfor er emnet udsat på ubestemt tid. 

 

Nyt IT-system 

Vi har skiftet IT system til Klubmodul, da bestyrelsen ønskede nogen flere muligheder af vores IT-

systemet omkring som f.eks. at lave events, sende mail/SMS ud og generel nemmere 

medlemshåndtering. 

Alle medlemmer er kommet ind i systemet og vores venteliste på 700 personer er blevet indlæst 

automatisk. Vi forventer at betaling af kontingent kommer til at gå meget nemmere til august. Vi 

fornemmer også at flere og flere medlemmer har glæde af Klubmodul APP, som bruges til 

tilmelding til arrangementer. 

Aktivitetsudvalg 

Vi har fået et aktivitetsudvalg som består af Margit, Jette, Dorthe, Lisbeth og Janni.  

Der har været flere festlige/lærerige indslag fra udvalget i perioden det første var foredrag Hop i 

havet med Susanne Søby en stor succes, der var stor spørgelyst fra salen. 

Derefter har der været arrangementer med mad og drikkelse, ved overgang fra sommer til 

vintersæson også med succes. Vi havde julearrangement med gløgg, hvor Margit kom med en 

kasse som indeholdt lune æbleskiver. Jette og Dorthe serverede kaffe/gløgg, flere nye var til stede 

og fik hjælp til at komme på vores APP (Klubmodul). Det sidste event var at hoppe i havet fra 
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stranden den 1. januar og fejre det nye år sammen og der var bobler til de 17 superseje, der var 

mødt op. 

Udvalget afholdte over et par dage kurser i hvordan man bruger hjertestarter og med underviser 

fra hjerteforeningen, hvor vi  har fået meget positiv tilbagemelding fra deltagerne. Udvalget er i 

skrivende stund ved at lave ny årsplan, vi glæder os til alle deres gode ideer. Alle medlemmer er 

velkommen til at sende gode ideer til kontakt@badeforeninghavet.dk.  

Saunaudvalg 

Lige efter åbning af Valhal tilbød Jannie og Michael sig til at lave gus og det har været til stor glæde 

for de fleste medlemmer. Der blev indkøbt olier og kuffert til opbevaring af disse og derudover 

stod Michael for indkøb af diverse remedier til sauna brug. Hurtigt blev der efterspørgsel på disse 

saunaevent og Jacob oprettede udvalget sammen med Michael. 

I september blev der gennemført undervisning i gus og der blev uddannet 12 gusmestre. 

Gusmestrene har været til stor glæde for mange medlemmer. Der blev indkøbt skab til alle de nye 

remedier som bruges til gus. Vi vil gerne fortsætte med at undervise vores gusmestre til glæde for 

alle vores medlemmer. 

Strandparken A/S 
Der er forhandling mellem de Strandparken og kommunen om tydeligere skiltning af 

ordensreglementet, ved starten af broen og opsætning af cykelstativer. 

 

Livreddertårn 

Havet har råderet over tårnet til omklædning og vi står selv for vedligehold inden døre og 

Strandparken for det ydre. Vi har i perioden malet første gang af Peter og Sonja og anden gang af 

Lisbeth og Bente. Der i perioden indskrevet 2804 brugere i livreddertårnets kalender. 

 

Bestyrelsens ønsker for fremtiden 

At vi forbliver en forening hvor der er plads til den enkelte og vores forskelligheder, at vi passer på 

os selv, hinanden og vores dejlige badehus og minder hinanden kærligt på at vi har et regelsæt, så 

alle kan have det rart og føle sig trygge i hele huset. Bestyrelsen vil holde forvaltningen fast på 

igangværende sager og her især vandkvaliteten. 

 

På bestyrelsens vegne Bente Thorhauge  

 

 


