
Nappedam Vinterbadere 

Referat fra stormøde den 5. december 2017 

Ordstyrer: Thøger Pauli 

Referent: Kenneth Sletten Christensen 

 

1. Orientering om forløbet 

Thøger Pauli orienterede om forløbet frem til stormødet. Der har indtil nu været en 

arbejdsgruppe bestående af interessenter i området og et par andre folk. Oprettelsen af en 

forening har ligget i dvale frem mod generalforsamlingen i Nappedam Bådelaug. Den blev 

afholdt den 22. november 2017, og her blev der nikket ”ja” til, at man kunne gå videre med 

projektet.  

Der er pt. en skurvogn, som står på Kalø Højskole. Den er ikke udstyret som saunavogn endnu, 

men det vil højskole være behjælpelige med. Materialer skal betales af en kommende 

forening. 

 

2. Opgaver 

Der blev på mødet snakket om mange opgaver, som arbejdsgruppen kan gå i gang med. Her 

følger en tilfældigt prioriteret liste over der fremkomne idéer/opgaver. Der er med garanti 

flere opgaver, men også flere møder, hvor de kan komme frem: 

A. Skurvogn 

• Skurvognen skal rigges til og udstyret med sauna. Kalø Højskole kan hjælpe. 

• Penge til materialer 

• Sauna med sms-tænding? 

• Lovgivning (opstilling, brandmyndigheder osv.) 

 

B. Økonomi 

• Jomsborg vinterbadeklub yder rentefrie lån til nye vinterbadeklubber på 50.000 

• Hvilke fonde kan hjælpe? Kræver CVR-nummer og bankkonto, som igen kræver 

en forening. 

o Miljøvenlig drift kan åbne for flere fonde. 

 

C. Placering af skurvogn/badestiger 

• Bådelauget har krav til placering 

• Vand/badeforhold varierer i/omkring havnen (olie og benzin, mudder, 

vanddybde) 

 



D. Kontakt til bådelauget 

• Kontingent/afgifter 

• Forbrug af vand og strøm 

• Toiletter 

 

E. Bestyrelsen og generalforsamling 

• Kontingent 

• Vedtægter 

• Indmeldelsesgebyr for at få likviditet? 

• Det blev besluttet, at en stiftende generalforsamling bliver arbejdsgruppens 

første prioritet 

 

F. Arbejdsgruppe nedsættes: 

• Thøger Pauli (formand for gruppen) – tp@123zone.dk 

• Lise Holm – liseholm57@gmail.com 

• Hans Münter – koruplund@gmail.com 

• Line Møller Andersen – line4135@syddjursskoler.dk 

• Jens S. Andersen – tandlyn@hotmail.com 

• Anders Bonde – awbarttec@gmail.com 

• Henning Buddig (Nappedam Bådelaug) – henning@buddig.net 

• Kenneth Sletten Christensen – kenneth@slettenchristensen.dk 

• Den eksisterende arbejdsgruppe forventes at fortsætte indtil de melder andet 

ud. 

• Måske: Lasse Hornbek (ikke tilstede) – lassehornbek@gmail.com 

Ovenstående arbejdsgruppe kan evt. søge hjælp og rådgivning fra kompetencelisten. 

Vil du gerne på kompetencelisten (alt kan bruges!) så skriv til 

kenneth@slettenchristensen.dk. Kompetencelisten er: 

• Fonde: Nina Larsen 

• Jura/foreninging/frivillige: Marianne Gregersen 

• Tømrer/håndværker: Casper Husted 

• El/håndværker: Jens Reinholt Nielsen 

 

3. Andre opgaver – liste med diverse forslag til arbejdsgruppen og/eller en kommende bestyrelse.  

• Skal man være nøgen? 

• Kvindetimer? 

• Vær aktiv på både Facebook og hjemmeside 

• Er fremtiden en husbåd med sauna? 

Efter mødet holdt arbejdsgruppen et møde, hvor følgende er et resumé: 

• Arbejdsgruppen laver et udkast til vedtægter 
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• Arbejdsgruppen indkalder til stiftende generalforsamling den 23. januar 2018 kl. 19. Sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. Vi laver en hyggelig aften med lidt underholdning. Mere 

info og sted følger. 

• Arbejdsgruppen vil allerede nu gerne have forslag til eventuelle navne til foreningen, da de 

skal med i vedtægterne. Send dem til kenneth@slettenchristensen.dk. Der blev leget med: 

o Et-eller-andet med Njord (han var en slags havgud på oldnordisk) 

o Nappedam Vinterbadere (dejligt praktisk navn) 

• Arbejdsgruppen køber og opretter en midlertidig hjemmeside, hvor info kan findes. 

• Der tages kontakt til klubberne i Egå og Ebeltoft mhp. erfaringer med flydende saunaer. 

• Der tages kontakt til Mols Vinterbadere mhp. erfaringer med skurvognssauna. 

• Der tages kontakt til Jomsborg Vinterbadeklub. 

• Arbejdsgruppen holder næste møde den 2. januar 2018. Har du nogle forslag eller input til 

arbejdsgruppen kan du sende dem til kenneth@slettenchristensen.dk eller tp@123zone.dk  
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