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Formandens beretning til generalforsamlingen 2017 
 

Da jeg er bortrejst giver jeg hermed vores næstformand Jannie formandens beretning til oplæsning. 

Vi er en næsten helt ny bestyrelse der tiltrådte februar 2016 og der er sket MEGET i den efter 
følgende periode. Vi syntes alle at det har været super spændende at videre udvikle på Bogense 
Vikingelaug. 

Alle var nye, på nær Bente som har hjulpet os igennem med hendes ekspertise. Desværre ønsker 
Bente ikke at arbejde for bestyrelsen længere, det er vi bestemt kede af men det er hendes ret at 
trække sig. Du bliver svær at undvære Bente, men tak for det du har hjulpet os med og lært os i denne 
periode. 

Heldigvis ved at du ikke forsvinder - og vi ses til dukkert. 

(OVERRÆK BUKET)....med tak for din indsats. 

 

Efter vi har fået dette fantastiske hus har vi også tiltrukket mange nye medlemmer - fra 14 til 104. Da 
vi er så mange er det naturligt at vi ikke lige samles så ofte, men vi har i klubben forsøgt at lave nogle 
tiltag netop for at lære hinanden at kende lidt på kryds og tværs. 

Vi har sat mange skibe i søen i 2016: 
Vi startede ud med at lave en logo konkurrence. Det vindende logo har vi planer om at få broderet på 
badekåber, som så skal tilbydes til salg til medlemmerne. Vi har bare ikke fundet dem til den rigtige 
pris endnu. 

Vi har oprettet Facebook side og website for at kunne informere så bredt som muligt - ud over at 
Bente har serviceret medlemmerne med mails ved særlig vigtige informationer. 

Livsstils Magasinet bad os stille med nogle friske badere til en artikel. Det blev til en stor artikel om 
det at være vinterbader. Kan oplyse at artiklen bla. nåede både Viborg Stift og Holstebro Avis. 

Den 12. februar tilbyder vi et førstehjælpskursus til 16 personer. Vi mente, og fået overbevist 
kommunen om samme, at det er vigtigt nogle her i huset har de kompetencer. Du kan nå at skrive dig 
på endnu. Senere håber vi også at kunne få en hjertestarter - hvortil kommunen afholder udgifter til 
opsætning og vedligeholdelse. 
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For at skabe nogle traditioner i klubben har vi indtil videre tilbudt: 
• FULDMÅNE badning - det er lidt blandet hvem og hvor mange der kommer der - men det 

har været nogle hyggelige aftner. 

• SAUNAGUS med Saunagusmesteren og morgenmad - det var en succes vi bestemt 
gentager. 

• JULEHYGGE med æbleskiver, gløgg og naturligvis en dukkert. 

• i samarbejde med Nordfyns Turistbureau har vi holdt NYTÅRSDUKKERT med åbent hus og 
masser af sponsorer der har gjort at vi kunne byde på lidt godt til ganen. Overraskende 
mediedækning optil og efter. Der var mødt ca. 60 op til dukkert og ca. 200 tilskuere 
......fantastisk overraskende succes. 

Vi har stadig ideer i støbeskeen der endnu ikke er kommet til udførsel - men dem præsenterer vi 
senere på året. Vi modtager bestem også gerne gode ideer fra jer! 

Der har været en rigtig kedelig periode hvor der var nogle der ikke kunne finde ud af hvordan man 
opfører sig og behandler huset samt andres ting. Med hjælp fra Peter (servicemand i Nordfyns 
kommune) er der kommet styr på det igen.  

Det har dog medført at der ikke mere er døgnåbent, men det har desværre været nødvendigt. 

Det er et ønske fra Kommunen at få foto hvis I ser noget hærværk i eller uden for huset. Send billedet 
til mig med de nødvendige oplysninger. 

På hele bestyrelsens vegne kan sige at det har været et år med mange møder, og masser af 
brainstorming - vi håber så også at I er tilfredse med vores indsats. Uden jer havde vi jo ingen 
berettigelse. 

 

Ønsker jer en god aften, og venter spændt på at høre nyt når aftenen er slut. 
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