
Kære nye (eller næsten nye) medlemmer af vinterbadeklubben ”Den Blå Tap”

Jeg har talt med jer alle i telefonen i denne uge, hvor jeg har fortalt lidt løst og fast om vores klub.

I har alle tilkendegivet, at I godt kunne tænke jeg at blive medlemmer af klubben. Det er vi virkelig 
glade for.

Som jeg vist fik sagt til de fleste af jer, så vil vi gerne blive lidt bedre til at tage imod vores nye 
medlemmer. Bl.a. vil vi gerne skabe rammer for, at de nye møder medlemmerne, så de får mulighed 
for at skabe nye relationer og få lavet nogle ”badeaftaler”, så man får etableret et fællesskab omkring 
badning ved Vester Søbad.

Vi vil derfor starte en tradition med at samle alle interesserede medlemmer den første lørdag i 
måneden kl. 7.30 ved Vestre Søbad. Planen er, at man møder op, bader, evt. drikker en kop 
kaffe/rundstykke m.v. Der er ikke tilmelding til arrangementet, så vi kender ikke omfanget af 
fremmødet endnu. De første par gange vil bestyrelsen stå klar med lidt brød, kaffe, the. Bliver det en 
stor succes, går vi nok over til, at vi uddelegerer opgaven med at servere lidt for de mødte. Første 
gang er lørdag den 2. december 2017 kl. 7.30.  Herefter gentager arrangementet sig lørdage kl. 7.30
den 6. januar, 3. februar, 3. marts, 7. april og 5. maj 2018.

Næste sædvanlige arrangement i klubben er torsdag den 7. december 2017 kl. 18.30. Den dag 
mødes vi ved Dampbadet på Hostrupsgade i Silkeborg. Efter en øl/sodavand og et dejligt dampbad, 
følges vi ad til et festlokale på Chr. X vej, hvor vi drikker glögg og spiser æbleskiver. Vi har den aften 
pakkeleg, så I skal hver medbringe en lille pakke til 30 kr.

Nytårsmorgen den 31. december 2017 kl. 7.30 mødes vi – sædvanen tro – og ønsker hinanden et 
godt nytår med en badetur, champagne og kransekage.

Vores årlige generalforsamling er lørdag den 20. januar 2018 kl. 13. Der vil komme nærmere 
information om den på vores hjemmeside og i klubhuset.

Det er meget vigtigt, at I som nye medlemmer kommer til de sociale arrangementer, så medlemmerne
i hele klubben lærer hinanden at kende. Der er ikke tilmelding til arrangementerne, men I er velkomne 
til i starten at skrive til min mobil på 6110 0878 om I kommer/ikke kommer. Så har jeg lidt et overblik 
over, hvem vi skal tage imod af nye medlemmer.

Lidt praktisk information:

Vi bruger det lille ”livredderrum” ved Vestre Søbad som vores ”klubhus”. Her vil der være et par søm, 
som I kan hænge et par badesandaler op på. Man kommer ind i klubhuset ved at taste koden ”1020” 
på det panel, der er til venstre for døren. Den lyser grøn, når I har tastet koden. Den låser ikke igen, 
før i på ny taster koden ind, så I kan godt gå ned og bade uden at bekymre jer, om døren låser. Når I 
forlader ”klubhuset” skal i taste koden på ny. Herefter lyser den rødt og siger en ”biplyd”.

Vi er ved i klubben og danne os et overblik over, hvornår vores nuværende medlemmer bader. Det 
kan I se på nogle gule sedler, der er hængte op nede i klubhuset. Det vil være en fordel for jer at vide, 
hvornår man kan være heldige at møde andre vinterbadere. Det giver også jer mulighed for at lave 
badeaftaler med andre vikinger, da der er mange, der er kede af at bade alene. Når I kommer til vores
sociale arrangementer, vil vi fortælle jer lidt mere om badetraditionerne i klubben. 

Jeg vedhæfter vores sædvanlige velkomstbrev. Der er meget mere information om klubben på vores 
hjemmeside http://www.denblaatap.dk/ . I vil en af de nærmeste dage modtage en mail, hvor I får 
tilsendt brugernavn og kode til hjemmesiden, så I får adgang til at kunne læse alt om klubben.

Kontingent til klubben er 300 kr. pr. år. I skal første gang betale kontingent i januar måned 2018. 
Jeg skal bede jer betale kontingentet til konto nr. 7172 7504731. Husk at skrive jeres navn på 
indbetalingen.

Vi har taget 15 nye medlemmer ind i klubben. Listen over nye medlemmer er vedhæftet, hvis det 
interesserer jer. Medlemlisten fremgår også af vores hjemmeside, når man logger ind som 
medlem.

Hvis I bliver i tvivl om noget, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen håber, at I bliver glade for at være medlemmer i vores vinterbadeklub. 

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Møntmester, Laila Nitschke

http://www.denblaatap.dk/



