
 

 

Indkomne forslag ved Bogense Vikingelaugs generalforsamling.  
05/02-2020 

Forslag 1 – Vedr ny trappe. 
Jeg vil foreslå, at vi arbejder for at få en metaltrappe i stedet for den yderste badestige. 
Trappen kan være i samme stil som den nuværende stige, men bør være dobbelt så 
bred. Gelænderet bør stadig være rørformet, så man kan ”holde fast i det”. 
Fordele: 

 Den kan bruges som ”redningstrappe”. Ved kraftig pålandsvind vil det være 
vanskeligt og farligt at skulle hjælpe nogen op ved den glatte betontrappe, hvor 

 bølgerne kan være voldsomme. 
 Den bliver ikke glat. Derfor kan man (især om vinteren) undgå at ”skøjte rundt” på 

betontrappen. 
 Ved betontrappen kan nederste trin være ubehageligt højt. Metaltrappen vil være 

lettere at bruge, idet trinene fortsætter ned til bunden. 
 En sådan metaltrappe vil altså kunne øge sikkerheden betydeligt ved alle vejrtyper. 
 Samtidigt vil den være mere sikker at bruge for de medlemmer, som af forskellige 

årsager ikke kan benytte badestigen og derfor er nødt til bruge betontrappen med de 
altid glatte og ofte høje trin. 

Kommunen skal selvfølgelig give tilladelse til denne udskiftning, og Bogense Vikingelaug kan evt. 
tilbyde at betale for den som tak for vores fine vilkår. 
 

Forslag 2 - vedr. ny trappe 
Mit forslag er at foreningen skal forsøge at få Nordfyns Kommune med på at der skal etableres en 
ordentlig trappe i stedet for eller ved siden af betontrappen. Med en ordentlig trappe mener jeg 
en trappe af træ – lig den vintertrappe vi havde i det gamle Søbad. En smal trappe i træ med 
gelænder til begge sider og med ”græstæppe” på. Foreningen har så mange penge at den selv kan 
betale for fremstilling og opsætning. 
 

Forslag 3 – vedr. medlemmer der ikke er bosiddende i Nordfyns Kommune. 
Jeg vil gerne foreslå at der på generalforsamlingen drøftes om vi i Vikingelauget fremover skal sige 
"nej tak" til medlemmer der ikke er bosiddende i Nordfyns kommune. Ud fra den betragtning at vi 
er rigtig mange nu, og at medlemmer bosiddende langt fra kommune ikke lever op til foreningens 
forventninger, iht. vedtægter, om regelmæssig badning. 


