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Mens vi venter…
Sæson 2018-2019 har fået overskriften ’Mens vi venter’. Det har den, fordi denne sæson formentlig bliver
den sidste, hvor vi som forening er på vej henimod vores mål om at blive en vinterbaderklub som mange
andre – med egentlige faciliteter som klublokale, omklædning, bad og sauna.
Ventetiden har vi benyttet konstruktivt til at styrke foreningsstrukturen, fastholde de faste morgendyp og
arrangere saunaevents hver søndag - noget som har samlet medlemmerne og skabt en fælles kultur
omkring vinterbadningen på Sandkaj.
Samtidig har vi fokuseret en hel del på at bidrage til forhandlinger om indretning og drift af det kommende
foreningshus. Og dette er jo specielt for vores forening, da vi jo i modsætning til andre foreninger ikke skal
’funde’ vores faciliteter selv, men derimod indgå i samarbejde med andre foreninger, kommunen samt By
og Havn.
Kraftig vækst i medlemsantal
Der har siden juni 2017 været åbent for indmeldelser i NorVin. Indmeldelsestempoet tog hurtigt fart. Vi
mærkede den store interesse for vinterbadning i københavnsområdet og man kan ikke påstå, at det har
været nødvendigt at reklamere for foreningen. Faktisk har væksten været så stor, at vi i august 2018 måtte
lukke for optagelse af medlemmer ved 750 medlemmer, som senere blev hævet til 800, som nu er
medlemmer. Hertil kommer, at vi har 600 på venteliste, som optages i takt med, at der bliver ledige
pladser. Antallet af pladser til medlemmer estimeres indtil videre ud fra erfaringer fra andre klubber i
området, hvor vi har kigget på deres medlemstal i relation til størrelsen på deres faciliteter / sauna og i den
forbindelse konkrete erfaringer for, hvor meget ’anvendelsestid’ der ses i andre klubber.
Der har i forløbet været modstridende oplysninger af, hvor stor den kommende sauna ville blive. På et
tidspunkt var der tale om en sauna på 10m2. Dette er nu udvidet til 16m2. NorVin har arbejdet aktivt for at
hæve saunaarealet, mens andre foreninger har haft et ønske om mere plads til andre aktiviteter – et godt
eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at vi som vinterbadere har en stærk forening med mange medlemmer,
som har kunnet bidrage til forhandlingerne allerede fra de indledende faser.
Det store antal medlemmer har stillet store krav til administrativ håndtering af alt fra betalinger til
medlemskommunikation mv. Formanden har haft stor opgave med at håndtere de mange
medlemsoplysninger, idet alt indtil videre har været håndteret manuelt. Det er tydeligt, at vi nu har brug
for en optimering af denne proces, da den administrative arbejdsbyrde kun vil blive større fra nu af.

Anskaffelse af et egentligt medlemssystem vil sikre effektiv håndtering af medlemmerne, sikker behandling
af data samt mulighed for automatiseret betaling mv. Systemet skal endvidere være forberedt til at kunne
håndtere administrative behov, som vil følge med det kommende foreningshus i forhold til nøglesystemer
mv.
Events
I sæsonen 2018 – 2019 har vores kerneydelse for medlemmerne været vores ugentlige events med russiske
teltsaunaer. Det har været meget vigtigt for os, at kunne skabe nogle attraktive aktiviteter for
medlemmerne, mens vi venter på foreningshuset. Ofte følger gode oplevelser, når man finder på noget
spontant. Sådan startede saunaeventsne også, men i løbet af meget kort tid er de nærmest blevet en
institution i området omkring Sandkaj. De fleste beboere og gæster i området har bemærket teltene og
badende, som dampende er trådt ud af teltene og har kastet sig i det kolde nordbassin, eller har slænget sig
i sækkestolene ved siden af bordende med forfriskninger og snacks. Det særlige ved disse events har været
det tætte samvær og den stemning, som meget hurtigt opstod – ikke mindst på grund af Anders Andersens
formidable evne til at hygge om deltagerne og køre gus, så mange næsten fik en ud af kroppen oplevelse.
Det særlige ved vores saunaevents har været at følge, hvordan det har skabt kontakter mellem mennesker,
som ellers ikke ville have fået kontakt med hinanden. Samtidig har vi sikret, at naboerne ikke blev generet
af brænderøgen, som sidste år havde udgjort et problem ved bestemte vejrforhold. Takket være Anders
Andersens opfindsomhed blev brændefyringen erstattet med gasbrændere, som ikke kun fjernede røgen,
men også sikrede en mere effektiv opvarmning. Vi havde besluttet at afholde 22 events i perioden fra
november til udgangen af februar. Men glæden for arrangementerne var så stor, at vi besluttede at finde
midler til at forlænge med hele marts måned – i alt fire ekstra gange.
Vi har undervejs lavet optællinger, som på mange dage viste fuldt telt hele tiden. Enkelte dage har det
været nødvendigt at bede nogle om at komme tilbage senere. Vi estimerer at der på de mest travle dage
har været et gennemtræk på 80-90 deltagere.
Som mere ad hoc baserede events vil vi fremhæve, hvordan NorVin’ere har vist sig at være festlige
mennesker, som altid er klar på en gimmick. Derfor har vi igen i denne sæson oplevet svømmende nisser til
jul og omkring nytår har man kunne høre glade nytårsønsker omkring Sandkaj. Vi takker medlemmerne for
altid at være friske på at højtydeliggøre begivenheder. Dette så vi særligt, da vi havde arrangeret
sæsonafslutning den sidste søndag i marts, hvor der blev serveret bobler og vores gusmester modtog en
gave som tak for indsatsen.
Endelig vil vi igen i år fremhæve morgendyppet alle hverdage kl. 06.30, hvor en hård kerne har fastholdt
traditionen – uanset vejrliget og uden adgang til faciliteter - ret sejt synes vi selv! Morgendyppet er også
udtryk for noget af det, som vores forening kan facilitere – nemlig en kombination af det sociale og alt det
der følger af at starte dagen med et iskoldt gys i kulsort vand og med strid regn- eller snefyldt blæst, der går
som en skærebrænder gennem marv og ben. Det har til gengæld givet interessante diskussioner om hvad
der fungerer bedst til og fra bassinnet – flyverdragten – badekåben eller som de morgenfriske løbere
hævdede – løbetøjet.
Vandkvaliteten

Et af de helt store samtaleemner og kilde til frustration har været den lange lukning af badezonen på grund
af forureningsfare. Realiteten er, at vi har haft rødt flag fra august 2017 til april 2019 – kun afbrudt af
perioden i den tørre sommer fra juni til august 2018.
Det har i sagens natur været en udfordring at være en badeklub – uden badevand og frustrationen er ikke
blevet mindre af, at vi har oplevet en træg kommunikation med meget lange periode uden information om,
hvad der foregik og mailhenvendelser med svar, som ikke gav os et billede af, hvad vi kunne forvente og
hvor omfattende problemet var. Problemet har samtidigt betydet, at vi i efteråret måtte udskyde vores
saunaevents og endda afholde events på Svaneknoppen. Vi valgte dog at gennemføre vores events og mens
nogen valgte at benytte den kolde vandslange som nedkøling, så har vi løbende fået informationer, som har
gjort, at vi har trodset badeadvarslen – fx er forureningen jo alene målt i regnvandsbrøndene og ikke ude i
selve bassinet.
I forbindelse med den manglende kommunikation fik vi adgang til en aktindsigt fra Teknik- og
Miljøforvaltningen. Der var tale om et omfattende materiale, som viste, at der har været tale om mange
fejltilslutninger af kloakkerne, som er koblet på regnvandsudledningerne og dermed er kloakvandet ledt
direkte ud i de regnvandsbrønde, som tømmes i havnebassinet. Materialet viste, at der igennem hele
perioden har været arbejdet på at finde problemerne, men at der hver gang en fejtilslutning er fundet på
ny har målt høje forureningstal i brøndene. Processen er fortsat mange gange i træk. Vi kan samtidig forstå,
at der ud over mange fejltilslutninger har været tale om fejltilslutninger fra midlertidige setups på
byggepladserne – fx skurvogne.
Vi har af flere omgange presset på og forsøgt at få dialog med By og Havn og kommunen. I slutningen af
forløbet meddelte de, at de ville indgå i tættere dialog med os. Det var naturligvis glade for, men
kommunikationen har ikke været stabil. Selvom vi ikke har fået den information, vi kunne have ønsket os,
så har vi forståelse for, at der har været tale om et meget omfattende og generelt problem i hele kvarteret
og derfor fokuserer vi på og glæder os over, at der blev grønt flag sidste søndag i april. Det var selvsagt en
stor glæde, så nu ser vi fremad og glæder os over alt det gode der venter forude.
Foreningshuset
Det flydende foreningshus på Sandkaj er noget af det, som virkelig har fyldt i den forløbne periode. Som
antydet i indledningen, så er det det vi arbejder hen imod og for mange er det næsten vemodigt, at vores
teltevents vil blive erstattet af faste faciliteter – dette selvfølgelig sagt med et glimt i øjet. Situationen er
imidlertid den, at et flot projekt, som omfatter både en offentlig afdeling med toilet, foreningslokaler,
omklædning- og bad samt sauna er ved at blive realiseret. Og i modsætning til så mange andre
vinterbadeklubber, så er vi så heldige, at det finansieres af Københavns Kommune samt By og Havn. Det er
en stor fordel, at vi ikke selv skal ud og søge så store beløb, der gør det muligt at der bygge som en del af
hele planen for kvarteret etc. Læs mere om projektet her:
https://byoghavn.dk/det-flydende-aktivitetshus-har-voksevaerk-faar-bedre-faelles-og-udendoersopholdsarealer-2/

Status lige nu er, at byggeriet pågår på Refshaleøen, hvorefter huset vil blive søsat og flyttet til sin lokation
ved Sandkaj. Allerede nu har man kunnet se aktivitet på pladsen, idet der har været udgravninger, som har
forberedt tilslutningen af anlægget. Vores seneste information er, at huset vil kunne tages i brug i
slutningen af august. Badezonen flyttes midlertidigt for at gøre plads til foreningshuset og arbejdet med at
tilslutte det.
Mens vi glæder os over at et så flot projekt bliver realiseret, så forholder vi os pragmatisk til de
udfordringer der følger med det. For når man får stillet noget til rådighed, så betinges det af, at det er til
glæde for alle foreninger i området og derfor har det været vigtigt, at vi har spillet aktivt og pragmatisk ind i
processen med de værdier og ønsker, som NorVin står for.
I praksis har forløbet været sådan, at vi er indgået som central part i høringsgruppen med både
arkitekterne, By og Havn og Københavns Kommune. Der har været et fint fokus på brugerinddragelsen og vi
har også en oplevelse af, at der har været lyttet til de meget specifikke ønsker vi er kommet med –
herunder forhold, som optimerer sikkerheden ved vinterbadning.
Udover høringsgruppen, så byder kvarterets paraplyforening Nordhavn IF på driften af foreningshuset.
NorVins formand Mette Cederkvist sidder i bestyrelsen og i arbejdsgruppen, som består af tre personer fra
Nordhavn IF. Her udvikler og beskriver vi bud på den kommende driftsmodel for det flyende foreningshus
og andre idrætsfacilitetsaktiviteter i Nordhavn. Dette arbejde er vigtigt, da der er tale om et fælles
foreningshus. Det betyder blandt andet, at der skal findes en fordelings / betalingsnøgle som regulerer
adgang til faciliteterne – særligt saunaen, som driftsmæssigt vil være en stor post. Som medlem af NorVin
har man den fordel, at medlemskontingentet fremover primært skal finansiere vores brug af badefaciliteter
og sauna og at vi ikke, som de øvrige foreninger, skal finansiere en pulje af andre aktiviteter ved siden af. Vi
må derfor forvente, at NorVin bliver central i forhold til drift mv omkring saunadelen. Netop fordi vi ikke
ved mere om fremtiden på nuværende tidspunkt, så er vores budgetter mv., baseret på den nuværende
situation og når vi står med faciliteter og behov for en ny økonomi, så indkalder vi til ekstraordinær
generalforsamling.
Tak for denne sæson
Til slut vil vi gerne takke alle medlemmer for den store tilslutning og interesse for foreningen. Når vi er så
mange, så har vi et stærkt mandat i forhandlingerne og det er en kæmpe fordel, at så mange af jer har
været flittige til at komme med inputs til udviklingen af foreningen.
Medlemmerne skal også have en stor tak for opbakningen til vores events, hvor der har vist sig at opstå en
helt særlig stemning, hvor alle taler med alle og det sociale har haft en stor plads.
Vi takker også vores samarbejdspartnere fra By og Havn, kommunen og Mobiba teltsauna og endelig en
stor tak til bestyrelsen, som igen i år har lagt stor energi i at styrke vores forening frem imod målet som
veletableret vinterbadeklub med attraktive faciliteter.
Tak for en god sæson og vel mødt til efteråret!

