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Kære Vinterbadere 
 

Der udsendes hermed et nyhedsbrev på bagkant af 
vinterbadesæsonen 2019/20, som beskriver de forgangne 
aktiviteter i sæsonen samt fremtidsudsigterne for en mere 
permanent vinterbadeløsning ved Sønder Ege i Ry. 
 
Ry Vinterbadeklub har haft en fantastisk sæson med 
opbakning fra både nye og gamle medlemmer, som omfatter 
mere end 200 betalende medlemmer pr. 1. juni 2020. 
Derudover har et stort antal personer tilkendegivet konkret 
interesse for indmeldelse, når vinterbadeklubbens faciliteter 
modnes. 
 

Klubben har afholdt en række aktiviteter med vinterbadning i sæsonen 2019/20. Disse 
aktiviteter har været annonceret via Facebook-gruppen Ry Vinterbadeklub. Fremadrettet vil 
disse aktiviteter og øvrig information dog også fremgå af Ry Vinterbadeklub nyetablerede 
hjemmeside (www.ryvinterbadeklub.dk). Opbakningen til disse aktiviteter har med al tydelig 
vist, at der er en massiv interesse for vinterbadning. Derfor har Ry Vinterbadeklub i det 
forgangne år arbejdet målrettet på at tilvejebringe de økonomiske rammer til etableringen to 
flydende saunaer til ca. 20 personer ved badebroen på Sønder Ege Strand samt en bygning 
på land med bad, omklædning og kaffestue.  
 
Projektet omkring en mere permanent vinterbadeløsning og omklædningsfacilitet tog særligt 
i efteråret 2019 konkret form med stor støtte og opbakning fra Skanderborg Kommune. 
Kommunen gav således i december 2019 konkret tilsagn om, at kommunen var ”sindet til at 
give de nødvendige godkendelser” til etableringen af både saunaer og bygning ved Sønder 
Ege. Endvidere har kommunen allokeret en medarbejder til støtte for indhentning af 
fondsmidler samt stillet en byggekonto til rådighed med henblik på mellemfinansiering og 
momsafløftning på offentlige midler til etableringsprojektet. Endelig blev projektet i efteråret 
2019 tildelt 481.000 DKK fra Grøn Pulje, hvilket har været et solidt udgangspunkt for det 
videre projektforløb. 

 

http://www.ryvinterbadeklub.dk/


Om end hele Danmark har været ramt af Corona-nedlukningen, så har Ry Vinterbadeklub 
alligevel i løbet af foråret 2020 arbejdet videre med en plan for fondsansøgninger, idet der 
fortsat mangler ca. 2,3 mio. kr. til realisering af projektet. Der er således blevet udarbejdet en 
fonds- og tidsplan, som blandt andet omfatter fonde som Realdania, Lokale og 
Anlægsfonden, A. P. Møller-Mærsk og andre.  
 
På trods af at der kom en positiv tilkendegivelse fra Lokale & Anlægsfonden i juni 2020 i 
form af en fondsstøtte på 200.000 kr., så viser tidsplanen og tilbagemeldingen fra øvrige 
fonde desværre også – delvist påvirket af Corona-nedlukningen – at det bliver særdeles 
svært at indhente de resterende fondsmidler inden vinteren 2020/21, som det hidtil har været 
planen. 
 
Bestyrelsen i Ry Vinterbadeklub er dog fast besluttet på, at projektet skal lykkes ved Sønder 
Ege Strand. De optimistiske forhåbninger er, at anlægsarbejdet med de to saunaer og 
landfaciliteten tidligst kan påbegyndes i foråret 2021, men det beror naturligvis på fortsatte 
positive tilkendegivelser fra de søgte fonde. Løbende udmeldinger om disse forhåbentligt 
positive tilkendegivelser fra fondene vil ske på Ry Vinterbadeklubs Facebook-side. 
 
Den forsinkede tidsplan betyder dog også, at der formodentligt fortsat skal findes en 
midlertidig løsning med en saunafacilitet i vinterbadesæsonen 2020/21. Hvordan denne 
saunafacilitet og eventuelle praktiske forhold omkring vinterbadningen i 2020/21 vil se ud, er 
stadig under overvejelse og udarbejdelse. Mere om dette vil blive formidlet i efteråret 2020. 
 
Endelig vil bestyrelsen for Ry Vinterbadeklub allerede nu gøre opmærksom på 
Generalforsamlingen, der afholdes i læsesalen på Ry Bibliotek den 28. september 2020. Der 
var desværre ved Generalforsamlingen i efteråret 2019 et meget svagt fremmøde. Dette 
fremmøde håber bestyrelsen dog bliver styrket i kraft af, at Ry Vinterbadeklub har mere end 
200 betalende og stemmeberettigede medlemmer.  
 
I ønskes alle en god og ”Corona-sikker” sommer. 
 
 

Bestyrelsen for Ry Vinterbadeklub 
 
 
 
 
 


