
Kære medlem af Vinterbadeklubben OdinsVig 

Bestyrelsen arbejder løbende med at optimere forholdene for vinterbadere i Odense Havnebad. Vi 

sætter meget stor pris på dit medlemskab af OdinsVig, hvilket danner grundlag for den vægt vi har i 
vores gode samarbejde med Odense Idrætspark. 

OdinsVig arbejder nu på at udvide saunakapaciteten i Havnebadet, vi har en aftale med Odense 

Idrætspark om at de står for drift og vedligehold af en ny sauna, hvis OdinsVig kan rejse midlerne til 
den. 

Og her kommer DU ind i billedet. 

Vi er ca. 470 medlemmer, hvis hvert medlem har mulighed for at bidrage med 100,- kr. så har vi rejst 
de første 47.000,- kr. 

Hvis halvdelen af medlemmerne har mulighed for at bidrage med yderligere 100,- kr. (200,- i alt) så 
kommer vi op på 70.500,- kr. 

Hvis 20 % af medlemmerne har mulighed for at bidrage med yderligere 200,- (400,- i alt) så kommer 

vi op på 94.000,- kr. 

Større beløb vil naturligvis også blive taget imod med stor taknemmelighed. 

Når man tænker på den store glæde vi alle har af Odense Havnebad, og tager i betragtning at vi er så 

privilegerede at det ikke koster noget at benytte Havnebadet, så er det bestyrelsens håb at du vil yde 
det bidrag som din økonomiske situation tillader. 

Mange bække små skaber som bekendt en stor å. 

Det samlede budget for en ny sauna er 300.000,- + moms, derfor arbejder vi i bestyrelsen med at 
søge fondsmidler så vi kan komme i mål med en ny ”stille” sauna i Odense Havnebad. 

Med en flot finansiering fra OdinsVigs medlemmer på mellem 45.000,- og 95.000,- viser vi over for de 

ansøgte fonde, at vi virkeligt ønsker at kunne gennemføre projektet, og at vi bidrager til opnåelse af 
dette. 

For rigtig mange fonde er dette et vigtigt og afgørende punkt i beslutningen om at yde støtte til 

projekter. 

Det er bestyrelsens håb at OdinsVigs medlemmer vil tage godt imod dette skriv - og ikke mindst 
handle på det! 

Beløb kan overføres via MobilePay til 40 38 44 50, Skriv SAUNA i kommentarfeltet (Hanne Sandvad, 
Kasserer i OdinsVig) 

Eller via bankoverførsel til Reg.nr. 9570 Kontonr. 12931476, Skriv SAUNA i kommentarfeltet 



På vegne af bestyrelsen 
Martin Sløk 
Formand 
Vinterbadeklubben OdinsVig 
 
 


