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Foreningen tager form 

 

Sæsonen 2017-2018 har båret præg af bevægelse fra opstart til at være en etableret forening med 

medlemmer og et stort aktivitetsniveau. Vi har mødt udfordringer som langvarig forurening af 

havnebassinet, skader på badezonen og usikkerhed omkring, hvornår vi kan tilbyde mere permanente 

faciliteter til medlemmerne.  

 

Alligevel har vi haft en forrygende sæson, hvor vores fællesskab har givet os mulighed for at gennemføre en 

række fantastisk hyggelige saunaevents, koordineret fælles badeture ved Svaneknoppen og fungeret som 

kommunikationsplatform for vinterbaderne i og omkring Nordhavn. Den fælles platform og de mange 

medlemmer i foreningen har også betydet, at vi har haft god mulighed for at agere talerør for de badende 

overfor både By og Havn samt Københavns Kommune. 

 

En række praktiske forhold omkring indmeldelse er kommet på plads, vi har fået hjemmeside og efter dette 

års aktiviteter står vi med et meget klart billede af, hvordan foreningen ser ud og hvordan vi kommer til at 

fungere i praksis. Dette betyder også, at vi ved dette års generalforsamling er klar med forslag til justering 

af vedtægterne, så de helt præcist afspejler foreningen og dens måde at arbejde på.     

 

Fuld fart på indmeldelserne 

 

En af de ting, som har fyldt hen over året har været vores åbning for formelt optag af medlemmer. Vi 

startede 1.juni 2017 og hermed bevægede vi os fra at være et uformelt fællesskab til at være en ’rigtig’ 

forening. Kontingentet er fastsat til 50 kroner pr. år og afspejler, at vi endnu ikke har faciliteter som 

omklædning og sauna. Når vi senere skal drifte en sauna, vil kontingentet blive justeret.  

 

Meget hurtigt kom formand Mettes computer til at gløde, for interessen for at melde sig ind og sikre sig 

plads i klubben viste sig at være enorm. Som opstartet forening er det excelarket der udgør maskinrummet 

og det har betydet en del arbejde med at administrere og kommunikere med de mange nye medlemmer.  

 



Medlemstallet var allerede i oktober 2017 vokset til 200 medlemmer, i februar 350 medlemmer og ved 

udgangen af juli måned 2018 måtte bestyrelsen lukke for tilgangen af medlemmer, idet vi nu rundet 750 

medlemmer. 1/3 har bopæl i postnummer 2150, mens 2/3 kommer andre steder fra. Det er vigtigt, at de 

kommende faciliteter skal balancere med antallet af medlemmer og derfor har vi stoppet optaget. Vi har 

indført en venteliste og beslutningen er, at det ligeledes koster 50 kroner at stå på listen. Når man 

meddeles endeligt optag i foreningen, vil de 50 kroner blive modregnet i kontingentet. Der er enkelte, som 

ikke har ønsket at forny deres medlemskab og når det sker, så åbner det for plads til dem, som står på 

ventelisten.      

 

Badezonen og vandforurening 

 

August måned 2017 var en milepæl for NorVin. Her blev der nemlig lagt sidste hånd på etableringen af den 

badezone, som nu ville gøre badning tilladt og samtidig sikre, at man kunne bade i havnebassinet på en 

bekvem måde via flydebro og rigtige badestiger. Et flot anlæg foran Göteborg Plads, som var et af de første 

mål foreningen havde sat sig, da vi i November 2016 samledes til stiftende generalforsamling.  

 

Glæden varede desværre meget kort, for kort tid efter lukkede badezonen som bekendt ned på grund af 

forurening. Forureningen bestod af både E-coli og Enterokokker, som kommer fra toiletter og køkkener. 

Der var altså steder i Århusgadekvarteret, hvor nybyggerierne på grund af fejl sendte stærkt forurenet 

afløbsvand direkte ud i havnen. Denne situation var altså allerede et issue, da vi var samlet til sidste års 

generalforsamling. Her nærede vi et håb om, at der hurtigt ville komme en løsning på problemet, men 

virkeligheden skulle vise sig at være en anden.  

 

NorVin gik aktivt ind i en proces, hvor vi igen og igen søgte dialog med både By og havn og Københavns 

Kommune. Efter vores vurdering var informationsniveauet begrænset og vi fik igen og igen meldinger om, 

at der blev arbejdet på at finde en løsning, men at det endnu ikke var sket. Der blev undervejs fundet 

fejltilslutninger, hvor kloakvand blev ledt direkte ud i regnvandsbrøndende, som går i havnebassinet. Hver 

gang der blev fundet en fejlslutning blev der målt på vandkvaliteten, men igen og igen viste målingerne E-

coli i bassinet. Der var altså flere fejl rundt omkring. Vi ved ikke, hvilke byggefelter det drejer sig om, men 

kan konstatere, at det drejer sig om flere fejltilslutninger i kvarteret. 

 

Situationen betød, at vores aktiviteter blev og fortsat er stærkt begrænset. Vi har været nødt til at finde 

alternative måder at gennemføre aktiviteter på. Virkelig ærgerligt, når nu vi havde fået en fin badezone lige 

udenfor døren og vi rigtig skulle til at speede vores aktivitetsniveau op. Flere lavede aftaler om at springe 

på cyklerne og bade sammen fra Svaneknoppens åbne faciliteter, mens andre kiggede efter alternative 

uautoriserede bademuligheder længere væk fra regnvandsudledningen.  

 

8 måneder gik der uden en løsning! Og i den periode har der altså været ledt urenset kloakvand direkte ud i 

bassinet. I perioden var der pæn pressedækning på. I november både i TV2 Lorry, Ingeniøren og BT. 

 

9.maj 2018 blev der meldt om rent vand i Nordbassinet og lyset skiftede til grønt på Sandkaj. Men nu var 

vores sæson forbi og bryggen skiftede ham og lignede, takket være den varmeste og solrigeste sommer i 

mands minde, i flere måneder ’Copa Cabana’. Tusindvis af mennesker stod i kø for at benytte badezonen i 



sommervarmen og ingen tænkte mere over forurening af bassinet.  

 

Men glæden varede kort. I august var flere gæve vinterbadere returneret fra sommerferien og så frem til at 

mødes og opstarte baderutinen, mens vandet var varmt og man kunne vænne sig til den gradvise 

nedkøling. Men med august fulgte også den første regn i månedsvis og det betød desværre endnu engang 

E-coli i vandet. Vi undrede os – havde fejlen været der hele tiden?  

 

I skrivende stund er der på anden måned fortsat rødt lys og vi endnu ikke andet end at der igen er fundet 

fejltilslutning og at der i den forbindelse er givet strakspåbud til det pågældende byggefelt om at udbedre 

fejlen. Vi ærgrer os over forløbet og synes informationsniveauet har været for sparsomt. Til gengæld må vi 

glæde os over, at der efter sigende arbejdes i kulissen for at få løst problemet.   

  

Saunaevents 

 

Mens vi har stået uden faciliteter og rent vand, har det været vigtigt for os at gennemføre aktiviteter, som 

kunne skabe sammenhold omkring foreningen og give mulighed for at introducere nye interesserede til 

vinterbadningen. Her har vores saunaevents været en kerneaktivitet. 

 

Som beskrevet sidste år, så startede initiativet med, at bestyrelsesmedlem Ole Henning Sørensen gjorde et 

godt stykke arbejde og fik søgt og bevilget 25.000 støttekroner til afvikling af saunaevents. I indeværende 

sæson gennemført vi events i november og frem til marts, hvor vi næsten hver weekend kunne tilbyde 

saunagus i den brændefyrede teltsauna fra Mobiba, hvor Gusmester Anders Andersen fortsatte med at 

forkæle os med aromatiske olier og underholdende fortællinger fra en gusmesters bedrifter. Udenfor teltet 

havde NorVin sørget for både kaffe, kage og andre forfriskninger. Afhængigt af vejret deltog der hver gang 

imellem 15 og 50 personer og snittet lå på 30 pr. gang.  

 

Desværre stod vi, som beskrevet, med et forurenet havnebassin, som umuliggjorde badning. Nu var gode 

råd dyre. Gav det mening af fortsætte? Og kunne man gennemføre på alternative måder? Meget hurtigt 

blev vi enige om, at der kunne trækkes vandslanger til afkøling – kombineret med spande, så man kunne få 

fornemmelse af et koldt gys imellem saunabesøgende. Andre overbeviste hinanden om, at bakterier har 

ringe vilkår i iskoldt vand og derfor kunne man se, at enkelte vovehalse, på trods, tog sig et dyp i basinnet.. 

 

Til trods for det lukkede bassin er vi glade for, at vi fik gennemført vores saunaevents, for det fortsatte en 

hyggelig weekendtradition, hvor mange nye og ’gamle’ beboere fik hilst på hinanden. Vi bor mange 

forskellige mennesker med forskellige baggrunde og det var også tydeligt at høre i saunaen, hvor nye 

bekendtskaber blev knyttet og snakken gik med referencer til stort og småt fra både ind- og udland.     

 

Indtil vi får vores foreningshus og sauna, agter vi at fortsætte afviklingen af events på Göteborg Plads. Det 

er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på en ændring i det set up vi har anvendt. Desværre 

oplevede vi ved bestemte vindretninger og vejrsituationer, at brændefyret gav gener i de nærliggende 

huse, hvor man oplevede, at der kom røg ind i ventilationssystemerne. Det er vi rigtig kede af, for det er en 

kerneværdi i NorVin, at vi er en del af lokalområdet og derfor skulle vores aktiviteter helst ikke genere 

omgivelserne. På den baggrund arbejder vi nu på at afdække alternative løsninger. Der findes mange 



former for saunaløsninger, som er opvarmet med forskellige varmekilder. Dette researcher bestyrelsen i 

øjeblikket på, så vi kan komme videre med events til glæde for os alle og uden at genere naboerne.  

 

Foreningshus 

 

I sidste årsberetning kunne vi fortælle om, at der forelå konkrete planer om, at man fra By og Havn og 

kommunens side ville arbejde på at etablere et badeanlæg med både foreningslokaler, omklædning og 

sauna. Et anlæg, som foreningerne kan anvende sammen. I november 2017 kom meldingen om, at det var 

kommet på budgettet og så ud til at blive en realitet. Denne udmelding betyder, at vi i modsætning til 

mange andre nyetablerede vinterbadeklubber slipper udenom komplicerede processer med at rejse 

fondsmidler til byggeri. Til gængæld betyder den offentlige finansiering, at vi skal samarbejde tæt med 

bygherre (By og havn / Københavns Kommune), at anlægget er for alle foreningerne, som vi skal aftale 

samarbejde og finansielle fordelingsnøgler med. Og så at der kan være særlige betingelser for, hvordan vi 

får mulighed for at drive faciliteterne. Dette tager vi som det kommer og er indstillet på at få et godt 

samarbejde med alle de involverede parter. Dette samarbejde har også indbygget potentiale for at skabe 

endnu større samhørighed mellem områdets foreninger – et mål som faktisk var centralt, da vi etablerede 

foreningen tilbage i 2016.   

 

Vi har gennem det sidste år deltaget i en række møder med By og Havn / Københavns Kommune og de 

øvrige foreninger. Her har vi haft mulighed for at få indflydelse på byggeriet, ligesom vi har kunnet 

forventningsafstemme med de øvrige foreninger fx kajakklubben og havsvømmerne Lige nu ligger der et 

meget flot koncept på bordet og alt tyder på, at faciliteter vil stå klar fra forår /sommer 2019. Det bliver 

altså ikke i denne sæson, men til næste sæson. Der er tale om et flydende hus, som vil blive placeret på 

ydersiden af den eksisterende badezone. Opbygningen sker i træ og vil give et rustik præg – inspireret af 

maritime miljøer. Der vil være både foreningslokale til undervisning, møder og træning etc., og der vil være 

udendørs terrasse, omklædning, bad og sauna på 16m2 med vinduer imod Trekroner. Herudover kommer 

der en ’badebund’ med dybde på 1,5 til 2 meter. Dette har været et kardinalpunkt for os, da det er 

afgørende for sikker vinterbadning, at man kan bunde. Vi glæder os over, at der har været stor lydhørhed 

overfor vores ønsker og synspunkter og ser frem til den videre proces. Information vil blive videregivet til 

medlemmerne efterhånden som den foreligger. 

 

Stort og småt i løbet af året 

 

Facebook, hjemmeside og presse 

 

Vi er nu etableret med offentlig Facebookside, hvor med daglig kommunikation. Her deles stort og småt – 

ligesom alle events oprettes som begivenheder, så de kommer så bredt ud som muligt. Der er for tiden 

over 830 der følger siden. ’NorVin – Nordhavn Vinterbaderklub’.  

 

Vi er udover Facebooksiden rigtig glade for, at det nu er lykkes at få etableret en egentlig hjemmeside. 

Hjemmesiden gik i luften 2.september. Dette er vigtigt, fordi vi også gerne vil kommunikere til personer, 

som ikke er på Facebook. Hjemmesiden www.nordhavnvinterbaderklub.dk er bygget op af Geert 

Cederkvist, som har lagt flotte billeder ind og sikret, at de centrale informationer om foreningen findes der. 

http://www.nordhavnvinterbaderklub.dk/


Et stort tak til Geert for arbejdet med at etablere siden. 

 

Pressemæssigt er vi glade for, at vi har haft både skærmtid og spalteplads. I oktober 2017 var vi både i TV2 

Lorry og Avisen.dk. Begge gange handlede det om den store interesse for vinterbadning og formand Mette 

kunne fortælle om hvor mange der i løbet af meget kort tid havde meldt sig ind. I januar var det Østerbro 

Avis, som bragte stemningsbilleder fra vores saunaevents under overskriften ’Østerbroøjeblikke’. 

 

Mange deltagere på GF 

 

Det var en stor fornøjelse, at der allerede ved sidste års generalforsamling mødte rigtig mange medlemmer 

op. Mange var interesserede i at høre om foreningens udvikling og planer for fremtiden. Vi kunne lige 

klemme os ind i havnekulturhuset, som allerede sidste år udgjorde en presset ramme for GF i vores 

forening. 

 

Fast morgendukkert 

 

Noget af det vi må fremhæve som kerneaktivitet er den lille faste skare af 5-7 NorVin’ere, som til trods for 

det lukkede bassin har holdt fast i at mødes til en faste dukkert hen over vinteren . I lange perioder var det 

Svaneknoppen og andre steder i lokalområdet, som måtte fungere som alternativt badested. Og det gjorde 

vi så. Efteråret og den første del af vinteren bød på relativt høje temperaturer. I slutningen af februar blev 

disse så pludselig afbrudt af Østenvind med massiv sibirisk kulde. En situation, som skulle vise sig at 

fortsætte mere end måned. Derfor fik vi til vores store glæde både is og vænnende os til følelsen af den 

bløde måtte af sne under fødderne. Et andet alternativt dyp kunne opleves her i august, hvor et par fra den 

faste skare bøjede badereglerne en smule og svømmede til den lille midlertidige ø i Kronløbsbassinet – et 

flot stemningsbillede kan ses på Facebooksiden. 

 

Forsøg med vinterbaderne 

 

Den faste skare af morgenbadere blev i løbet af den omtalte kuldeperiode udsat for en noget alternativ 

oplevelse, da vi fik en henvendelse fra en studerende, som ville undersøge, hvordan vinterbadningen 

påvirkede temperaturen i kroppen. Det blev til en række målinger før og efter og da orale målinger viste sig 

at være for fejlbehæftede og måtte suppleres med en anden og mere vidtgående målemetode, ja så kan 

man tænke sig til, at det har været et lidt bizart syn der har mødt de morgenfriske hundeluftere ved 

kanalen. Hvad resultatet af undersøgelsen har været vides ikke præcist, men vi kan fortælle, at vi ikke så 

udsving i kropstemperatur før og efter dukkerten. 

 

Nytår og fastelavn 

 

Den 31.december havde vi saunaevent og denne gang var der tale om en særlig festlig dag. Vi havde i 

dagens anledning linet op med både kransekage og champagne og mange var mødt op for at sige godt 

nytår. Begivenheden blev dokumenteret med en stemningsvideo – se den på Facebooksiden, hvor 

champagnen blev poppet og der blev råbt godt nytår i badetøj. 

 



I februar var der så fastelavn på programmet. Igen var det saunaeventen, som udgjorde rammen, men 

denne gang var der gjort lidt ekstra ud af det md fastelavnsboller og meget andet godt. Godterne var 

sponsoreret af den lokale Netto, som velvilligt gav et bidrag til foreningens aktivitet. 

 

Nomineret til Østerbro Kulturpris 

 

I marts måned blev det offentliggjort, at NorVin var nomineret til at modtage Østerbro Kulturpris 2018. Det 

er vi selvfølgelig meget stolte af og tænker, at det hænger sammen med, at foreningen på meget kort tid 

har formået at blive et samlingspunkt for aktiviteter i vores nye bydel. Desværre vandt vi ikke, men 

nomineringen tager vi som et flot skulderklap. 

 

Tak! 

 

Endelig skal vi takke de mange parter, som har medvirket til at gøre det sidste år til et begivenhedsrigt år 

for foreningen. Det gælder bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, men i særdeleshed de mange 

enkeltmedlemmer og andre interesserede, som med deres deltagelse har bidraget til at gøre vores 

aktiviteter til en succes. Også tak til Mobiba, som har sikret saunateltet og tak for Kulturhavn365, som har 

finansieret det. Endelig skal vi rette en tak til både By og Havn og Københavns Kommune, fordi man nu har 

fremlagt konkrete planer om etablering af foreningshuset og de kommende faciliteter. 

 

Fra bestyrelsens side glæder vi os til det fortsatte samarbejde med jer alle i det kommende år!    


