.
Kære medlemmer og interesserede i Vinterbadelauget ved Hald Sø
Den 29. april 2015 blev foreningen Vinterbadelauget ved Hald Sø stiftet, og der blev
valgt en bestyrelse, der har konstitueret sig således:
Formand Laimonas Bendikas, næstformand Bodil Hindbo Andersen, kasserer Tine
Rose Jensen, styring af medlemskartotek Martin Kristensen, sekretær Ulla Pape.
Til suppleanter blev valgt Niels Stagholt og Lotte Buchwald.
Poul Erik Christensen er foreningens revisor.
Bestyrelsen har oprettet hjemmeside, hvor alle relevante oplysninger og tiltag vil
fremgå, og hvor det er muligt at kommunikere med foreningen. Søg på
Vinterbadelauget ved Hald Sø.
Bestyrelsen kan allerede nu tilbyde
Svedehytte og badning søndag den 4. oktober kl 11, og derefter hver den første
søndag i vinterbadesæsonen, der løber fra oktober til april
Fællesbadetur (uden svedhytte kun det kolde gys) kl 9 alle andre søndage fra
oktober til april.
Bestyrelsen satser således på allerede nu at etablere en fælles badekultur på
Skytteholmen med socialt samvær, da vi må se i øjnene, at der kan gå nogen tid
inden vores forhåbninger om en sauna bliver virkelighed.
Vores forhåbninger er dog velbegrundede i den realitet, at Hald udvalget har meldt
ud, at der er positiv stemning for projektet, og at fredningsmyndighederne kan
forventes at give tilladelse til opførelse af en saunabygning med tilhørende toilet på
Skytteholmen, såfremt Vinterbadelauget kan godtgøre, at der er bred opbakning om
projektet, og at vi er villige til at indgå en partnerskabsaftale om driften. Ifølge Hald
udvalget vil fredningsmyndighederne lægge afgørende vægt på, at der bliver tale om
en multifunktionel bygning som f. eks. en kombination af sauna om vinteren og
madpakkehus om sommeren.

Bestyrelsen arbejder derfor målrettet på at søge denne opbakning ved at kontakte
relevante lokale foreninger og institutioner rundt om hele Hald Sø som
grundejerforeninger, borgerforeninger, sportsforeninger m.m. Endvidere arbejder vi
på at øge medlemstallet og vil bede om jeres aktive hjælp hertil ved at sprede
oplysninger om vinterbadelauget og opfordre alle vinterbadere og andre
interesserede til at melde sig ind i foreningen.
Så altså kære medlemmer og interesserede vi har brug for jeres opbakning og gode
ideer. Så mød op på Skytteholmen hver søndag i badesæsonen og kom med jeres
ideer og vær med til at puste liv i foreningen - det er forudsætningen for at vores
drøm går i opfyldelse!
Mange venlige hilsner
På foreningens vegne, september 2015
Laimonas Bendikas
formand

