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Ry, 28. august 2019

Kære vinterbadere,
Opstart af den kommende vinterbadesæson 2019/2020 nærmer sig med hastige skridt. Det er
derfor oplagt at gøre status over det ambitiøse projekt i rammen af Ry Vinterbadeklub med
etableringen af to flydende saunaer og en omklædnings- og klubfacilitet ved Sdr. Ege i Ry.
Lad det være sagt med det samme. Ry Vinterbadeklub kommer desværre ikke i mål med indvielsen
af de flydende saunaer og opholdsfaciliteten på land til den kommende vinterbadesæson. Ry
Vinterbadeklub har haft en særdeles ambitiøs vision for projektets indhold, hvilket har afstedkommet
en ligeså ambitiøs tidsplan. Det er denne tidsplan, som desværre må justeres og udskydes et år.
Ry Vinterbadeklub har ikke villet gå på kompromis med projektets overordnede vision og grundidé,
som er etableringen af to flydende saunaer med plads til ca. 20-25 vinterbadere i tilknytning til den
eksisterende badebro ved Sdr. Ege.
Derudover er der en vision for en
klubfacilitet på land, som skal rumme
indendørs toilet, omklædnings- og
bruserum med varmt vand samt et
tekøkken til ca. 20 personer. Indtil
denne vision er på plads og
virkeliggjort, så vil den fantastiske og
mobile sauna (Hotpotten) – ligesom i
sidste vinterbadesæson – være
opstillet og opvarmet om søndagen.
Der er således fortsat lutter gode
grunde til at melde sig ind i Ry
Vinterbadeklub og nyde en søndag
eftermiddag og aften med koldt vand
og en varm sauna.
Ry Vinterbadeklub har haft en særdeles positiv og konstruktiv dialog med Skanderborg Kommune,
som på et meget tidligt tidspunkt tilkendegav deres interesse og velvilje for projektet. Der skulle dog
sammen med Skanderborg Kommune afklares og overvindes en række udfordringer – flere end
forudset – som desværre har påvirket projektets tidsplan. Disse udfordringer har blandt andet
omfattet sommeropbevaring af de flydende saunaer, aftale om driftsansvar for alle faciliteter,
brugstilladelse af Sdr. Ege mv.
Alle større og væsentlige udfordringer
synes dog at være faldet på plads,
hvilket har gjort, at Ry Vinterbadeklub
nu for alvor har iværksat processen
omkring indhentning af fondsmidler.
Den første fondsansøgning blev
således sendt allerede primo august
2019. Svaret på denne ansøgning tilgår
ultimo august/primo september, hvorfor
der ventes spændt på denne første
konkrete tilkendegivelse om finansiel
støtte til projektet.
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Foruden de politiske og kommunale udfordringer omkring projektet, så
har Ry Vinterbadeklub ligeledes brugt en masse energi på etablering af
hjemmeside samt medlemssystem og -betaling. Hjemmesiden er stadig
under opbygning og vil blive idriftsat inden for den nærmeste fremtid. Et
nyt medlemssystem, som understøtter kontingentbetaling, er dog
allerede implementeret og vil blive promoveret på Facebook og i
forbindelse med Ry By Night den 30. august 2019. Informationen
omkring kontingentbetaling er dog allerede blevet opdateret på Ry
Vinterbadeklubs Facebook-side, således sæsonkontingentet på 150 kr
pr. medlem nu betales via webadressen: kortlink.dk/ysp7. Det vil
således ikke længere være muligt at betale kontingentet til klubbens
bank eller mobilepay-nummer.

QR-kode til kontingentbetaling

Endelig afholder Ry Vinterbadeklub
generalforsamling den 30. september 2019 kl.
20:00 på Ry Bibliotek. Den formelle indkaldelse
kommer særskilt ad relevante kanaler. Der skal
naturligvis opfordres til, at man møder op til
denne generalforsamling dels for at vise støtte til
projektet, afkræve svar på evt. spørgsmål til
projektet samt stille sig selv og sine
kompetencer til rådighed for projektet.
Ry Vinterbadeklub har i denne bygge- og
etableringsfase brug for alle gode kræfter, hvad
enten det er i et direkte bestyrelsesarbejde eller
i rammen af diverse udvalg. Disse udvalg kunne omfatte planlægning af diverse arrangementer
(fuldmåde-bad, vi-drikker-Asti-fordi-det-er-søndag eller noget helt tredje). Der kunne også blive brug
for et udvalg, som vil kunne behovsafklare og beskrive IT-løsningen for det fremtidige
medlemsstyringssystem, som skal kunne integrere adgangskontrollen til de flydende saunaer samt
fjernstyre tændingen af saunaerne. Der er stadig mange løse ender, hvor vi har brug for konkret
ekspertise, know-how og arbejde.
Med disse ord og en forsikring om, at der fortsat arbejdes hårdt og intenst på at virkeliggøre en
fantastisk vision for Ry Vinterbadeklub, så ønskes I alle en fortsat god sen-sommer. Vi ses til start af
vinterbadesæsonen søndag den 3. november 2019 ved Sdr. Ege i Ry, hvor den skønne sauna
(Hotpotten) igen vil være opstillet og opvarmet om søndagen. Tid og yderligere detaljer vil tilgå på
Facebook.

