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Dette år i Vikingelaugets historie vil helt sikkert blive husket som Coronaåret ! 
I ikke mindre end 498 dage – nemlig fra 17.03-20-04.08.21 – var vores badehus ramt af 
coronalukning, så al aktivitet måtte foregå i fri luft … 
 
i hvert fald indtil d. 1. november, hvor vi opsatte et 25 kvm stort omklædningstelt på 
plænen nord for kiosken, som i løbet af vinteren blev ganske populært – så meget, at 
brugen er fortsat sommeren igennem. Og hvis vi skal prale lidt: Vi er den eneste 
vinterbadeklub på hele kysten, der har kunnet tilbyde medlemmerne ly for vind og vejr i 
vinter.  Og teltet bliver stående også i den kommende vinter som supplement til badehuset 
– og som vores forsikring i tilfælde af, at endnu en covid-mutation skulle dukke op – 
heldigvis er det ikke særlig sandsynligt. 
 
Coronaen kom også til at lægge en dæmper på vore aktiviteter. Den traditionelle 
nytårsdåb måtte annulleres, mens det lykkedes os at afholde årets standerhejsning d. 4. 
oktober samt generalforsamling på nøjagtig samme dato sidste år, med stort fremmøde og 
livlig debat om hvorvidt badehuset skulle være åbent eller lukket. Det endte med 
”LUKKET” – og det blev stadfæstet 14 dage senere, da Mette Frederiksen lukkede 
nationen ned og lagde minkene i graven. 
 
Den lange vinter gik sin gang. I januar opstod der nærmest kaos på badebroen, fordi en 
masse nye vinterbadere fandt vej til Skodsborg. Trængslen var periodisk overvældende. 
I  februar fik vi is på Sundet og i maj genåbnede Strandkiosken med nye forpagtere June 
og Martin Andersson, som vi har fået et godt naboskab til. De var derfor også leverandør 
til årets store standerstrygning søndag d. 6. juni, hvor der blev serveret god grillmad m.v. 
og trukket lod om 25 flotte badekåber, doneret af Gl. Dansk. 
 
At vinterbadning er blevet ”in”, kan også ses på vores venteliste! Den var i foråret nået op 
på 123 og blev lukket. Da vi med nyt badehus har besluttet at udvide medlemstallet fra 
135 til 200, kan vi altså optage 65 nye medlemmer i 2022, altså ca. halvdelen af 
ventelisten. Vi besluttede derfor i august at ”trykteste” ventelisten ved at sende en mail ud, 
hvor vi bad om et årligt gebyr på kr. 100.- for fortsat at stå på listen. Og vores forudanelse 
holdt stik: Næsten halvdelen faldt fra (= betalte ikke) så listen blev reduceret til ca. 65.   
 
Til gengæld ved vi nu, at vi har 65 seriøse kandidater – og da vi genåbnede ventelisten d. 
15.09 strømmede nye til, så vi nu har 97 i køen – og derfor er listen lukket igen pr. 15.10 ! 
 
Og igen i år bakkede 19 medlemmer op om strandrensningen. Desværre har kommunen 
meddelt, at det bliver sidste gang, vi modtager honorar for arbejdet. Så: Farvel til kr. 3500.- 
- men mon ikke det lykkes at fortsætte dette frivillige arbejde ? Det vil blive meget lettere, 
hvis Strandparken bliver til røgfri zone… vi lader ideen gå videre til Rådhuset. 

Side 2 
 



En anden positiv ting kom dog også til at præge året: Der skete store fremskridt i vores 
projekt Nyt Badehus : 
 
d.1.oktober 20 modtog vi Kystdirektoratets dispensation/ tilladelse til at opføre et nyt 
badehus, præcis som beskrevet i den lokalplan 268, som kommunen året forinden havde 
udarbejdet – og som kommunalbestyrelsen havde godkendt som årets julegave til os i 
2019 .  Det blev fulgt op af et møde d. 19.november med hele 3 forvaltningschefer, der 
foregik delvist virtuelt.  
 
På mødet blev flere forhold afklaret: Det vil være Vikingelauget, der ejer en bygning, der 
ligger på lejet grund og finansieringen skal ske ved opsparede midler, fondsmidler, 
sponsorer og optagelse af lån med kommunegaranti. Men der kom altså ikke rigtige penge 
på bordet – der skal arbejdes på sagen – og det bliver der i disse måneder, derom vil 
Peter berette senere. 
 
En slags penge kom der alligevel d. 19. april. Kommunen og vi indgik en 25 årig uopsigelig 
lejekontrakt ang. Badehuset, hvor vi de første 10 år betaler 1kr. i årlig leje og derefter kr. 
1000.- p.a. Dette indirekte tilskud gør det muligt at opstille et realistisk driftsbudget for 
fremtiden. Et direkte tilskud er der også sandsynlighed for, at vi kan få. Forespurgt derom 
i sidste måned svarede borgmesteren, at en ansøgning først vil være relevant efter at vi 
har præsenterer resultatet af vore fonds- og sponsor-søgninger plus vores eget indskud,  - 
- så må vi se, hvor meget, der mangler…. 
 
OG – det bliver sandsynligvis nødvendigt med et direkte tilskud ! Vi  må sætte vores lid til, 
at kommunalpolitikerne finder de sidste penge, når vi gør regnebrættet op først i det nye år 
! Vi er glade for de mange positive støtteudtalelser, vi har modtaget fra alle sider i 
Kommunalbestyrelsen med borgmester Jens Ive i spidsen. Med så mange varme 
anbefalinger til projektet må vi kunne forvente, at det nye badehus bliver en realitet på den 
anden side af kommunalvalget !  
 
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige en stor TAK til alle jer medlemmer, der i årets løb 
har bakket så positivt op om vores arbejde. Det er til stor inspiration og giver os lyst til at 
fortsætte kampen for stadig at udvikle og bevare vikingelauget.  Og til mine kolleger i 
bestyrelsen kan jeg kun sige: TAK for jeres store arbejdsindsats i år – uden jer var vi ikke 
nået hertil. Tak til alle for jeres opbakning til Skodsborg Vikingelaug  ! 
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