Ry, oktober 2020
Kære Vinterbadere
Der udsendes hermed et nyhedsbrev i forbindelse med
opstarten af den kommende vinterbadesæson 2020/21, som
på mange måder bliver anderledes end de sidste to sæsoner.
Dette skyldes fortrinsvis den aktuelle Corona-situation, som
blandt andet medfører, at vi ikke kan gøre brug af vores
fantastiske Hotpot (sauna), som det ellers har været kutyme
de sidste to vinterbadesæsoner.
På trods af Corona og de restriktioner, som det medfører i
henhold til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, så er
Ry Vinterbadeklub alligevel fast besluttet på at iværksætte en
række fælles og Corona-venlige arrangementer ved Sdr. Ege i
Ry i den kommende sæson. Dette starter allerede søndag den 1. november, hvor vi sammen
vil skyde sæsonen i gang med ”vinterbadning”, en varm drik og bål. Vi gør det til en fælles
begivenhed, forbi Ry Vinterbadeklub fortsat ønsker at styrke fællesskabet omkring
vinterbadningen – på trods af den manglende sauna.
Ønsket om fællesskabet omkring vinterbadningen betyder også, at Ry Vinterbadeklub vil
opfordre til, at vi sammen fastholder søndag eftermiddag (kl. 14:00 – 16:00) som en
mulighed for at tage en kold dukkert ved Sdr. Ege i Ry. Foruden at styrke fællesskabet i Ry
Vinterbadeklub, så er der også en badesikkerhed i at være sammen med andre
klubmedlemmer. Ry Vinterbadeklub vil oprette ”begivenheder” på både hjemmeside
(www.ryvinterbadeklub.dk) og på Facebook med henblik på at understøtte dette søndagsfællesskab.
Ry Vinterbadeklub har i de forgangne to sæsoner haft mere end 200 betalende medlemmer.
Det håber vi naturligvis også, at vi får i den kommende sæson 2020/21, selvom Ry
Vinterbadeklub ikke kan opstille den fantastiske mobile sauna (Hotpotten) om søndagen.
Jeres fortsatte støtte – også som betalende medlemmer – er dog yderst vigtig i denne stadig
svære og desværre lidt langtrukne fase med fondsansøgninger til at kunne etablere nogle
permanente saunaløsninger
ved Sdr. Ege i Ry. Det betyder
utrolig meget, at Ry
Vinterbadeklub i diverse
fondsansøgninger kan skrive,
at der er signifikant opbakning
til projektet, som også er
funderet på et reelt
medlemskontingent.
Indmelding i Ry
Vinterbadeklub sker via
hjemmesiden:
www.ryvinterbadeklub.dk.
Ry Vinterbadeklub har fortsat en optimistisk tro på, at projektet omkring en mere permanent
saunaløsning er realistisk i henhold til projektbeskrivelsen, som findes på
http://ryvinterbadeklub.dk/?page_id=184. Den konkrete fremdrift og status på projektet er
dog ikke væsentligt ændret i forhold til seneste nyhedsbrev i juli 2020. Skanderborg
Kommune er fortsat en aktiv medspiller i projektet med blandt andet allokeringen af en

administrativ medarbejder til støtte for fondsansøgninger. Derudover har projektet fået tildelt
481.000 DKK fra Fællesskabspuljen i efteråret 2019 og yderligere 200.000 DKK fra Lokale &
Anlægsfonden i juni 2020.
På trods af at Danmark og foreningslivet stadig er ramt af Corona-restriktioner, så arbejder
Ry Vinterbadeklub fortsat på at tilvejebringe de manglende ca. 2,3 mio. kr. til realisering af
projektet. Om end der allerede er blevet udarbejdet en fonds- og tidsplan, så har de
forgangne års erfaringer – sammenholdt med Corona – vist, at det kan være særdeles svært
at spå om en endelig dato for projektets realisering. De optimistiske forhåbninger er fortsat,
at anlægsarbejdet – eventuelt faseopdelt – 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.

Endelig vil både den gamle og nye bestyrelsen for Ry Vinterbadeklub gerne takke for det
fantastiske og positive fremmøde til Generalforsamlingen, der blev afholdt på Ry Bibliotek
den 28. september 2020. Fremmødet var så stort, at der måtte findes ekstra stole frem lige
inden Generalforsamlingens start. Referat og præsentation fra Generalforsamlingen 2019/20
kan findes på hjemmesiden: http://ryvinterbadeklub.dk/?page_id=206. Navne og
konstituering af den nye bestyrelse kan ligeledes findes på hjemmesiden:
http://ryvinterbadeklub.dk/?page_id=92.
I ønskes alle en god og ”Corona-sikker” vinterbadesæson – og vi ser frem til at se jer (på
passende afstand) om søndagen ved Sdr. Ege i Ry mellem kl. 14:00 – 16:00.

Bestyrelsen for Ry Vinterbadeklub

