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Kære medlemmer
Her kommer en beretning fra en meget mærkelig sæson. I
denne sæson lykkedes det endeligt at få en bro etableret,
og taget op igen...men nu står den der. Så nu har vi med
vores sauna og bro  -  alle ingredienser til at få et klubliv
startet omkring nogle herlige sauna- og badeoplevelser her
på Nibe havn. Det er klart at Corona også har spillet vores
klub et pus og besværliggjort arbejdet i både bestyrelsen og
foreningslivet. Men lad os lige dykke ned i hvad der er sket i
den forgangne periode siden sidste generalforsamling den 19.
Oktober 2020,

Saunanen stod klar. Men på grund af corona og fare for
smittespredning kunne vi ikke starte sæsonen og tilladelserne
til broen var ikke på plads - det kom de den15. December og
vi kunne så i bestyrelsen endeligt rykke det sidste stykke med
konfirmering af pris på bro og endelig udformning.
Brobyggeren meddelte at broen var klar til vores besigtigelse i
uge 3 (Dog ikke benene). Vi havde i bestyrelsen nok forventet
at broen først kom i til april - men brobyggeren meddelte at
broen var klar, så broen blev sat i 28. Januar  - desværre med
de lidt for korte ben samt direkte ned til en isvinter. Så man
kan sige den blev testet fra day one. De korte ben gjorde at
den desværre efter knap 14 dage måtte op igen (15 februar).
Det var skønt at se så mange der benyttede den i den periode
trods klubben ikke var åben og den var helt klart et
udflugsmål for mange i de dage og fra dag 1 steg vores



medlemsantal (fra 34 og til nu 80). En anden faktor i forhold til
broen, som vi også havde fokus på i bestyrelsen var
sikkerheden ved badningen i denne periode med is/driv is.  Vi
opdagede mange ting som skulle/kunne
forbedres..Gummibelægning på trappe, en løsning til
håndklæde/morgenkåbeholdere osv - men i det store hele
fungerede broen.
Vinterbadningen er på egne risiko og ansvar. Men det er klart
at vi i Bestyrelsen og alle medlemmer af foreningen skal have
sikkerheden in mente når der bades og saunaen benyttes, så
derfor har vi sideløbende arbejdet med sikkerhed. Vi har
arbejde med pardigmer for råd og regler vedr. Sauna og
badning. Vi har arbejdet med løsninger til mere belysning ved
broen - skridsikker trappe - nødstige(r), redningstrekant -
beskrivelser til førstehjælp. Vi har søgt hjælp og inspiration i
andre klubber. Vi skal nok få det hele klaret til sæsonstarten til
efteråret.

Alt vores arbejde er foregået via virtuelle møder - det har
fungeret, men ikke optimalt. Det er dejligt og mere effektivt at
vi nu kan mødes igen til bestyrelsesmøderne.

Vi har meldt os ind i DGI - det giver nogle fordele blandt andet
forsikring af os frivillige, hvis vi i arbejdet for foreningen skulle
komme til skade. Der er også adgang til nogle
bookningsystemer, som vi forventer vi fremadrettet kan få
brug for - det skal der kigges mere ind i.
Vi har også forsøgt at få nogle events op at stå som det
traditionsrige nytårsbadning og fuldmånebadning - men
sådanne nogle ting kunne ikke lykkedes i år pga corona - der
må vi tage revanche næste sæson. Vi har etableret nogle
udvalg hvor nogle af bestyrelsens medlemmer deltager i og
som vi har et håb om at vi kan få hjælp fra nogle af jer i disse



udvalg. Det er Event udvalg…vedligeholdelseudvalg , sociale
medier

Vi arbejder også fortsat sammen med Bådelauget og der har
været fokus på nøglesystemet - så det har taget lidt tid at
knække koden på. Det skulle være løst nu og vi mangler nu at
kode nøglerne, så er de klar til udlevering til jer medlemmer.

Medlemstallet er gået op som jeg nævnte før og vi er på det
højeste nogensinde - dejligt, hvilket vi nok kan tilskrive broen
endeligt blev etableret.(fra 34 til 80)

Selvom vi får nogle gode indtægter fra kontingent,tak for det
så er det ikke helt nok til at dække vores udgifter derfor har vi
også arbejdet med og søgt forskellige sponsorater og vi har i
denne periode fået et flot tilskud fra Nibes Elforsynings
Fonden og et tidligere tildelt tilskud fra Nibe festivalen er
blevet udløst- .

Jeg vil gerne sige tak til alle de af jer der har støttet op om at
vi har kunnet kommet så langt - både med medlemskab
selvom foreningen egentligt ikke har kunne tilbyde så meget -
tak til alle der uanset om de har været medlem eller ej har
hjulpet med gode råd, praktisk indsats. Ikke mindst tak til
bestyrelsen og deres familier som har givet en ekstra hånd for
at vi kunne komme hertil. Denne sæson har været en milepæl
- nu har vi endeligt de fysiske rammer, så kan vi blive en
rigtigt forening



Vil du også være med i fællesskabet i vinterbadeklubben De
friske sild ? Sådan kommer DU med i klubben 😊

1. Send dine kontaktoplysninger: navn, mobil og
mailadresse til: nibefjordbadeklub@gmail.com

2. Indsæt beløb 400,- (for 2021) på konto
8461-0004011728.

3. Du kan også betale via MobilePay til nummer 432458

Når de ovenstående punkter er udført er du medlem af Nibe

Fjordbadeklub De Friske Sild. Vær opmærksom på, at der er

en lavalder på 15 år.

Pga corona restriktioner, er det pt. ikke muligt at benytte vores

sauna.


