
 

 

Indkomne forslag ved Bogense Vikingelaugs generalforsamling.  
08/07-2021 

Forslag 1 
Det er dejligt at man har tænkt på brugerne af Søbadet og i allerbedste mening har lagt grønne 
“græs”måtter i skurene , men de er jo desværre altid både og snavsede. Tænker heller ikke gulvet 
har godt af at være dækket sf det fugtige tæppe. Det Bille bære super dejligt med måtter som dem 
der ligger udenfor, de sorte gummimåtter med huller. De isolerer mod kulden og tillader gulvet at 
“ånde” og tørre. Man kunne med fordel også ligge en skråt over, fra selve huset og over til og 
udenfor skurene. Der er meget glat . 

Flere knager i skurene til alt vores vintertøj ville også være dejligt. Så kunne man måske undgå at 

folk slår søm i. Og til sidst 🙈,ville det være dejligt med flere skure til omklædning. Vi må jo faktisk 
kun være én person i skuret pga Corona , og vi bliver jo stadig flere og flere der bader. Så må 

roklubben bruge torvet eller pladsen ved siden af roklubben til vendeplads 😉. Skurene kunne 
med fordel stå vinkelret på de eksisterende skure. 

Tænker der må være sparet penge til el, vand, rengøring i huset , då det er lidt muligheder. 

 

  



 

 

Forslag 2 
Der er rigtig mange der vinterbader og rigtig mange, der benytter Søbadet, hvilket jo er meget 
positivt. Men pladsen er trang - allerede nu i vintertiden - så det bliver endnu værre når vi kommer 
længere hen på året. Jeg synes, at vikingelauget skal anmode Nordfyns Kommune om, at der her i 
foråret skal bygges 3 - 5 omklædningsrum mere og overbevise med gode argumenter. Det vil 
komme både foreningens medlemmer, borgere fra Nordfyn, sejlere, campister og andre turister til 
gode. 
 
Som supplement til mit forslag sender jeg her en oversigt over forholdene ved Søbadet. 
 
Jeg har med rødt indtegnet, hvor det kunne være muligt at opsætte flere omklædningsrum. Her vil 
de ikke være til gene for roklubbens vendeplads og der er stadig god plads til solbadning mm. om 
sommeren. 
 

 


