Formandens Beretning 2020
Det seneste år har på mange måde været et rigtigt godt år for Vinterbadeklubben OdinsVig, men
der har også været nogle bump på vejen.
Den 24. september 2019 blev der afholdt generalforsamling, her blev der ikke valgt en fuld
bestyrelse. Derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2019,
her blev der valgt bestyrelse så den var fuldtallig.
I januar 2020 valgte den daværende formand desværre at trække sig, og jeg gik fra at være
suppleant til at blive formand.
Bestyrelsen har hold 6 gode og konstruktive bestyrelsesmøder i løbet af det seneste år.
Bestyrelsen har fra november og ind til landet blev lukket ned i marts arbejdet målrette på projekt
Mobil Sauna. Vi har bl.a. med stor succes været på besøg i Veddelev Vinterbadeklub, og testet
deres mobile sauna. Der er søgt finansiering fra fonde, og fra Nordea Fonden har vi modtaget
tilsagn om 60.000,- kr. Der er også modtaget flere afslag, men vi arbejder videre af denne vej.
Også fra foreningens medlemmer er der modtaget midler, hvilket vi sætter stor pris på. Dette er et
stort aktiv i det videre arbejde med at søge midler fra fonde.
I det forløbne år er der afholdt følgende arrengementer:
Den 19. november blev der afholdt Vinterbadning for nybegyndere, med efterfølgende spisning på
Storms.
Den 5. december havde vi fælles dyp for medlemmer, med efterfølgende spisning på Storms.
I løbet af december blev der flere gange budt på kaffe og småkager til de morgenfriske.
Den 31. december blev der traditionen tro arrangeret nytårsbobler, og det var dejligt, at så mange
dukkede op nytårsaftensdag og var med til at skåle det gamle år farvel og hilse nye velkommen
Den 14. januar blev der igen afholdt Vinterbadning for nybegyndere, med efterfølgende spisning
på Storms.
Den 26 januar gik turen til Bogense med fælles dyp for medlemmer.
Den 25. februar var alle medlemmer inviteret til besøg i Havnebadets kælder. Her fik alle deltagere
et Vinterbadekit som var sponsoreret af Gammel Dansk.
Der var planlagt flere spændende ting, men så blev vi overhalet af Corona og alt måtte sættes på
pause.
Vi er glade for den store opbakning der er til de arrangementer vi afholder - TAK til alle der har
deltaget.
Vores medlemsfordelsprogram er der også arbejdet på, idet der er lavet aftale med Surf og Ski
Odense på Rugårdsvej.
Årsmødet i interesseorganisationen Vinterbaderklubber i Danmark (ViD) blev desværre aflyst
p.g.a. Corona, og vi har derfor ikke haft mulighed for at netværke med de andre klubber i
Danmark.
Vi har en sund forening med stor medlemsfremgang og god økonomi.
Afslutningsvis vil jeg på vegne af bestyrelsen sende en stor tak til Odense Idrætspark og især
livredderne i Havnebadet for er særdeles godt og positivt samarbejde.
Martin Sløk, Formand

