
 

 

Kære Vinterbadere 

 

I denne tid, hvor meget er forandret, og hvor hverdagen er præget af begrænsninger, er 

det godt at vide, at noget fortsat består: vores smukke sø med det friske og klare vand og 

muligheden for en livgivende dukkert når som helst. 

 

Det er der faktisk mange, der har opdaget i løbet af de sidste måneder, og tilstrømningen 

af daglige badegæster på Sdr. Ege har været enorm, netop i denne tid.  

 

 
 

 

Tilbage i oktober 2020 havde Bestyrelsen i Ry Vinterbadeklub stadig planer om at 

fastholde fællesarrangementer gennem vinteren på trods af, at opstillingen af vores 

Hotspot Sauna ikke var mulig.  

Men forværringen af Corona-situationen og nye forsamlingsforbud gjorde, at vi så os 

nødsaget til at aflyse sæsonstarten med bål og varm drik og lægge yderligere events, som 

ellers var i "støbeskeen" i vinterperioden, på is. 

 



 

På trods af manglende fælles aktiviteter, har bestyrelsen dog langt fra ligget på den lade 

side. 

Foran os lå det fortsatte arbejde med at realisere projektet omkring en mere permanent 

saunaløsning og udformningen af de dertil hørende fondsansøgninger. I denne proces, 

som sker i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune, blev det efterhånden tydeligt, at 

vi var nødt til at satse på en ændret løsning.  

Af den grund arbejder vi nu på at flytte saunaløsningen op på land i form af et klubhus 

med sauna, omklædning og opholdsrum. Vi vurderer, at dette projekt er mere realiserbart, 

at det bedre kan finansieres og at det på den lange bane er nemmere at drifte. Desuden 

byder løsningen på en mere oplagt mulighed for at dele faciliteterne med Det grønne 

Partnerskab og dermed med flere Ry-borgere – hvilket igen øger chancen for større 

fondsstøtte. 

Vi glæder os til at dele den nye projektbeskrivelse med dertil hørende nye skitser og 

tegninger med jer, så snart disse er på plads. Når en kommunal godkendelse af 

tegningerne foreligger, vil vi kunne oplyse jer om tidsplanen for projektet. 

Vi vil gerne gentage, hvor vigtig jeres fortsatte støtte – også som betalende medlemmer - 

er for denne lange fase frem til, at vi kan tage en permanent saunaløsning i brug. 

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. En stor tak skal lyde til alle vores trofaste medlemmer. 

 

Godt Nytår og god badelyst fra Bestyrelsen i Ry Vinterbadeklub    

 

                 

 

http://www.ryvinterbadeklub.dk/

