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To skridt frem – og et tilbage… 

 

Den sidste årsberetning havde overskriften ’mens vi venter’. Det afspejlede, hvordan vi som 

forening var klar og spændte til at tage fat på et nyt kapitel – nemlig som aktiv 

vinterbaderforening, som sammen med de øvrige foreninger under Nordhavn IF, kunne tage det 

nye foreningshus i brug. Det ville betyde en ny virkelighed for medlemmerne, hvor faciliteterne 

pludselig udgjorde en ny kerne i foreningen, som indtil videre havde båret præg af at være en klub 

for visioner, fællesskab og events. Det var en vigtig start, som gjorde, at vi fik foreningsstrukturen 

på plads, før den nye virkelighed meldte sig. Og det var svært at få armene ned, da vi så vores nye 

foreningshus, men som for så mange andre skulle året 2020 også i NorVin vise sig at blive et meget 

specielt år med store sten på vejen – en følelse af, populært sagt, at tage to skridt frem – og et 

tilbage…  

 

Hårdt arbejde i kulissen 

 

For medlemmerne er det ikke altid synligt hvad der i etableringsfasen foregår bag linjerne i en klub 

som NorVin. 2019 var et hektisk år for bestyrelsen, hvoraf formand og enkelte medlemmer dagligt 

lagde frivilligtimer for at få hjulpet projektet godt i gang. I løbet af 2019 blev det fælles 

foreningshus bygget af By og Havn samt Københavns kommune med økonomisk støtte fra Lokale- 

og Anlægsfonden. Et anlæg til 12 millioner – designet og bygget i en proces med medinddragelse 

af foreningslivet. Sideløbende kørte en proces, som skulle afgøre, hvem der skulle drifte huset. Det 

førte til et udbud, som blev vundet af Nordhavn IF (den fælles paraply for idrætsforeninger i 

Nordhavn). NorVin har spillet en aktiv rolle i Nordhavn IF og har således haft stor indflydelse på 

processen - både før, under og efter husets bygning. 

 

Huset ankommer og en omfattende proces gik igang 

 

I august 2019 ankom foreningshuset til sin nuværende plads og det endelige arbejde med 

forankring, tilslutning og aflevering til driftsherre, gik i gang. 

Herefter kom den officielle indvielse med deltagelse af overborgmesteren, kultur- og 

fritidsborgmesteren, direktøren for By og Havn samt en repræsentant fra Lokale- og 

Anlægsfonden. Det var en fantastisk flot dag, hvor flere hundrede mennesker fik stillet 



nysgerrigheden under åbent hus på anlægget. Det var dejligt at opleve så mange glade mennesker 

tage imod vores nye baby. Man kan roligt sige, at forventningerne var sat højt. Men en ting er at 

have et hus liggende ved kajen – et andet er at nå til den egentlig driftsfase i enighed på tværs af 

foreningerne. Et stort arbejde ventede. Der skulle indgås kontrakter og fælles aftaler om drift 

mellem driftsherre og fem foreninger - med aftaler om alt fra fordelingstal til rengøring og fælles 

’leveregler’, der skulle opkræves kontingenter og håndteres økonomi, der skulle etableres 

nøglesystemer, it platforme samt klargøres og udleveres armbånd til mere end 2000 mennesker. 

En proces, som i praksis kom til at strække sig fra august til december, hvor endelig 

nøgleoverdragelse fandt sted den 16.december.  I sagens natur en udfordring, fordi alt vi har gjort 

indtil nu har været gjort for første gang. Heldigvis har vi haft et godt samarbejdsklima på tværs af 

foreningerne og selvom arbejdet har trukket store veksler, vi synes faktisk processen set i 

bakspejlet har været rigtig god. 

 

Ekstraordinær generalforsamling før det store brag 

 

I NorVin brugte vi ventetiden på at blive klar til den nye sæson. Før vi kunne drifte anlægget 

krævede det en økonomi. Derfor indkaldte vi før sæsonstart til ekstraordinær generalforsamling, 

hvor vi kunne vedtage et nyt budget og opkræve de nødvendige kontingenter. Ca. 175 mennesker 

endte derfor med at blive samlet i Roklubben Kviks lokaler i Svanemøllehavnen og der var en 

fantastisk god stemning. Vi agerede jo på usikkert grundlag, da vi ikke kendte nogen af de faktiske 

omkostninger ved at drifte et anlæg af denne type. Vi måtte derfor lade os inspirere af erfaringer 

fra lignende klubbers anlæg, da vi lagde budgettet. Det nye budget samt forslag om enkelte 

vedtægtsændringer blev vedtaget og spørgelysten var enorm. Bestyrelsens opfattelse var, at vi 

med det vedtagne var kommet rigtig godt fra start.  

 

Sæsonstart 1.oktober 

 

Da vi rundede 1.oktober var det næsten ikke til at vente mere. De fleste af os kiggede dagligt på 

det nye hus og den ventende sauna – hvornår ville vi mon kunne komme i gang? - tænkte mange - 

og snakken gik ivrigt, når de badende mødtes på kajen i denne periode. Men vi måtte vendte til 

driftsaftalen med Københavns kommune var faldet på plads, og det var svært at vente når 

anlægget lå der, men ikke kunne anvendes. NorVin kunne ikke tilbyde andet end en badezone i 

vandet og omklædning på kajen uden nogen form for læ eller afskærmning. Genstande som 

flyverdragter og varme badekåber kunne ikke forhindre gåsehud og kolde tæer, men mange holdt 

fast i deres faste tider for dyp og humøret var fortsat højt. Små fællesskaber på tværs af alder og 

baggrunde viste sig fortsat stærke.  

 

 



 
Events 
 
NorVin har siden etableringen i 2016 lagt meget vægt på at understøtte dannelse af fællesskaber. 
Små grupper er mødtes til daglige badeture, bl.a. kl. 6.30 alle hverdage. Men det har været vores 
events, der har været bærende og har involveret flest mennesker i den tid vi ikke har haft vores 
hus. 
 
I 2019 deltog vi i kulturhavnsarrangementet, hvor vi på ekstravagant vis havde skaffet 500 kg is, 
som kontrast til den varme augustdag i solen. Et badebassin blev fyldt med is, så man kunne rulle 
sig i det kolde element før dukkerten i Øresund. Ved arrangementet havde vi fået sponsoreret 
gratis is (vouchers) til børnene fra det lokale Istid og Nordhavn ismejeri. Mange kom forbi og de 
modige kastede sig i isbassinet, mens andre nøjedes med at få information om klubben. 
 
I november måned startede vi så vores meget populære saunaevents med Urban Sauna ved 
Anders Andersen. Arrangementerne kom til at køre hver 14 dag helt frem til 1.marts. Det har som 
tidligere år været en fornøjelse at opleve, hvor mange medlemmer (og andre), der lagde vejen 
forbi Göteborg Plads, hvor saunateltene glødede, men gusmester Anders kastede aromaer, 
voldsom hede og anekdoter rundt i de trange telte. Vi sad tæt skulder ved skulder og knæ ved 
knæ. Vi lærte hinanden at kende – ak ja coronarestriktioner var ikke noget vi kunne forstille os – 
selv i den vildeste fantasi. Heden i teltene blev traditionen tro kombineret med en fantastisk 
loungestemning udenfor, hvor man kunne kaste sig i sækkestolene, mens man dampede af, nød 
lidt koldt at drikke og udvekslede historie med andre. Mange sprog blev hørt på kajen ved disse 
arrangementer og det var en glæde at opleve, hvordan der altid var en hjælpende frivillig hånd, 
når der skulle pakkes ned efter arrangementerne. Vi er taknemmelige for Anders` gode 
arrangementer. Derfor var det også velfortjent, da vi på en flot solskinsdag i slutningen af 
november kunne fejre hans runde fødselsdag på kajen.   
 
Kommunikation blev samlet på hjemmesiden 
 
Som i mange andre foreninger er kommunikationen central. Vi har fra starten prioriteret at gøre 
kommunikationen så enstrenget og klar som overhovedet muligt. I 2019 stod vi med en 
hjemmeside, to Facebooksider og mere end 2000 medlemmer med mange meninger og 
spørgsmål. Derfor traf vi en beslutning om, at vi fra bestyrelsens side ikke længere ville 
kommunikere via Facebook. Dette hænger også sammen med, at mange medlemmer slet ikke er 
på Facebook og det derfor er ekskluderende at anvende den platform til primær kommunikation. 
 
En gammel Facebookside, som havde eksisteret fra opstarten tilbage i 2016 blev lukket for at 
mindske forvirring og vores primære facebookside blev herefter et rent forum for medlemmer, 
hvor der kan indgås aftaler mv. Al information fra bestyrelsen blev herefter samlet på 
hjemmesiden og ved ny information bliver der alene givet en notifikation på Facebook. Det har 
været en stor lettelse og det er blevet langt mere enkelt at give præcise og klare informationer. Vi 
besluttede samtidig, at vi ikke ville censurere facebooksiden, da dette er både tidskrævende og 
ofte næsten umulige afvejninger der skal foretages. Kun i enkelte tilfælde, hvor der er anvendt 
direkte uhøflig sprogbrug overfor andre, har vi valgt at fjerne det.   



 
Der vil fortsat blive kommunikeret efter denne model og vi håber på medlemmernes forståelse og 
opbakning til, at dette er den mest hensigtsmæssige model, da vi har mere end 2000 medlemmer. 
 
Vi kom i gang, men blev ramt af både brand og coronavirus! 
 
Efter vi havde fået nøgle til huset var der fortsat lang vej til at vi kunne overgå til almindelig drift. 
Vi manglede elektroniske låsesystemer, IT løsninger og udlevering af armbånd til medlemmerne. 
Men før jul besluttede vi, at vi hurtigst muligt skulle starte åbent hus arrangementer. Saunaen var 
derfor åben på udvalgte dage om ugen, hvor mange kom forbi og nød den nye luksus. I samme 
periode var en gruppe friske badende parat til at der kunne tages dronebilleder af de svømmende 
i anlægget til brug for en bog om vinterbadning samt til brug for Lokale- og Anlægsfonden. Det var 
længe for de deltagende at være i vandet, men hvad gør man ikke i den gode sags tjeneste?  
 
I januar var vi klar med låsesystemer og vi startede det omfattende arbejde med at kode og 
udlevere armbånd. Et stort arbejde – specielt fordi alt fortsat skulle udføres af frivillige kræfter. 
2000 armbånd er rigtig mange og der var lange køer, da vi udbød tidspunkter for udlevering. 
Heldigvis tog alle ventetiden med godt humør og det var en helt speciel oplevelse at se vores 
mange medlemmer i levende live. En ting er medlemsnumre i et medlemssystem – et andet er at 
se de mange forventningsfulde mennesker i kø hele vejen op på Sandkaj. 
Udleveringstidspunkterne blev kombineret med åbent hus i saunaen og en af aftenerne – 
19.januar - gik lyset pludselig ud i foreningshuset. Råb og larm kunne høres fra saunaområdet og 
hurtigt stod det klart, at der var opstået en ildebrand. Forvirringen var stor – der var ikke opsat 
brandslukkere og i tumulten lykkes det ikke at få tryk på brandslangen. En resolut indsats fra 
tilstedeværende sikrede, at branden hurtigt blev slukket. Desværre var der sket en vis materiel 
skade og saunaen kunne ikke umiddelbart bruges igen. Vi var glade for, at der blev handlet hurtigt 
fra kommunens side. Det betød, at vi i løbet af 14 dage var i drift igen. 
 
Fra 1.februar var driften stabil og vi fik testet faciliteter og rutiner omkring brugen af. Saunaen var 
tændt 7 dage om ugen fra kl.06.00 til 22.00. Der er altid udfordringer, når mange mennesker skal 
fungere på fælles arealer. Det var ikke alle der var gode til at huske armbånd, saunadøren blev i 
nogle tilfælde holdt åben og andre glemte at sætte sig på håndklæder. Overordnet set synes vi dog 
det gik fint. Der var generelt en høj selvjustits i forhold til at efterleve vores fælles ’leveregler’ og 
uenigheder blev klaret uden større konflikter. I bestyrelsen har vi en fornemmelse af, at vi lærer, 
når vi bruger faciliteterne og at der hurtigt opstår en fælles forståelse omkring brug og 
omgangsformer.     
 
Vi nåede en almindelige driftssituation i lige præcis halvanden måned. Helt uventet tog 
coronaepidemien fart og da Statsministeren den 11.marts proklamerede nedlukning af landet, så 
stod det klart, at foreningshuset også ville blive lukket ned. Fra 13.marts var alt lukket og vi måtte 
igen leve med, at vores klub var ramt af udefrakommende omstændigheder, som satte en kæp i 
hjulet for vores aktiviteter. Vi var nået så langt, men blev stoppet i utide. Det var, som vi blev enige 
om, en oplevelse af at tage to skridt frem – og et tilbage! En stor tak skal lyde til alle medlemmer, 
som har udvist forståelse og enighed i forhold til situationen og skal vi se på den lyse side, så var 
nedlukningsperioden en god lejlighed til at få kodet en masse armbånd.  



   
Status ved redaktionens afslutning 
 
Nu hvor vi afgiver årsberetning håber vi, trods corona, på hel eller delvis genåbning fra sæsonstart 
den 1.oktober. Vi følger myndighedernes udmeldinger tæt, mens vi er i dialog med kommunen 
om, hvornår og under hvilke omstændigheder vi kan komme i drift igen. 
 
En status lige nu er, at vi har 2000 medlemmer med fuld adgang, 350 medlemmer, som kun har 
adgang til foreningshus, bad og omklædning (hvoraf 80 ikke ønsker saunaadgang). Hertil kommer 
750 på venteliste og 350 på passiv venteliste. 
 
 


