Projektbeskrivelse:
Mobilsauna til vinterbaderne i Odense
Vinterbadning i Odense er populært – i en sådan grad, at saunaen i Odense Havnebad er blevet for
lille. Der er ofte run på de lune pladser, når man har været en tur i det kolde vand, og selv om det
er dejligt med selskab og socialt samvær, ønsker vi os bedre plads. Derfor har Vinterbaderklubben
OdinsVig udviklet denne forslag til opbygning af en mobilsauna, som i vinterhalvåret vil kunne
stilles til rådighed for Odense Idrætspark, og som uden for vinterbadesæsonen vil kunne komme
andre borgere til gavn gennem udlån til festivaler o.lign.
Vinterbaderklubben OdinsVig organiserer ca. 400 aktive vinterbadere i Odense, som i hele
vintersæsonen nyder det kolde vand i Odense Havnebad. Klubben er privilegeret ved, at der er fri
og gratis adgang for alle til bassinet, som drives af den kommunale Odense Idrætspark. Derfor kan
OdinsVig koncentrere kræfterne om at arbejde for så gode vilkår som muligt for vinterbaderne i
Odense. Bestyrelsen har indgået en forhåndsaftale med Odense Idrætspark om drift og
vedligehold af en mobilsauna, hvorved en langsigtet udnyttelse af investeringen er sikret. Helt
konkret er det planen, at foreningen OdinsVig står som ejer af mobilsaunaen, men at de løbende
udgifter til rengøring, elektricitet, vedligeholdelse, forsikring og øvrig drift varetages af Odense
Idrætspark. OdinsVig forpligter sig til vederlagsfrit at udlåne mobilsaunaen til Odense Idrætspark i
vintersæsonen, mens der resten af året kan laves aftaler om udlån til andre aktører, dog med
Odense Kommune og tilknyttede institutioner som foretrukne partnere.
Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte projektet med 1/3 af det samlede budget
på 300.000 kroner. Desuden har vi af en lokal virksomhed fået lovning på donation af en 20 fods
container, ligesom Odense Idrætspark har tilbudt vederlagsfrit at levere en del af saunainteriøret.
Med denne projektbeskrivelse og vedlagte budget ansøger vi hermed XXX om støtte til at realisere
projektet, som vil komme både medlemmer og ikke-medlemmer af Vinterbaderklubben OdinsVig
samt mange andre borgere i Odense til gavn og glæde.

