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Vinterbaderhus i Hirtshals
Med udgangspunkt i vedlagte støtteskrivelse fra Hjørring Kommunes Plan- og Miljøafdeling retter
vi henvendelse til Dem for at komme videre i vores stræben efter at opnå fuld finansiering til
ovennævnte projekt.
Kort præsentation
Vinterbaderklubben ”de kolde piger og drenge” har eksisteret i ca. 10 år i Hirtshals, men blev
etableret som forening ultimo 2013. Vi er nu godt 50 betalende medlemmer, hvoraf nogle gerne
kører 15-20 km for at nyde badet sammen med os. Vi mødes om morgenen på parkeringspladsen
bag klitterne og går i samlet flok ned på Husmoderstranden, hvor vi klæder om i den frie natur og
går ud i vandet.
Baggrunden for projektet
Idéen om faciliteter til nytte og daglig glæde for medlemmerne er opstået i takt med, at vi gerne vil
udvide medlemsskaren – de manglende faciliteter er en hæmsko, for der er generelt i befolkningen
interesse for at fremme sundhed og velvære. Vi har sygdomsramte og gigtplagede medlemmer, som
ikke ville kunne opnå en tilsvarende livskvalitet uden det daglige helsefremmende bad i det friske
Vesterhav. Det salte friske havvand styrker krop og sjæl, giver øget velvære og dermed en højere
livskvalitet i dagligdagen.
Vores vision og mål er en udvikling af området ved Husmoderstranden i Hirtshals. Vi ønsker at
skabe rammerne til udførelse og udvikling af aktiviteter, som knytter sig til hav og strand for
borgere i alle aldre. Visuelt og kulturelt skal bygningerne, som vi ønsker at opføre, være til glæde
og gavn for alle, der ønsker at benytte naturens ganske enestående kvaliteter i nærheden.
Bade-, klub- og saunafaciliteter med offentligt toilet i en ny og spændende bygning beliggende ved
klitterne og stranden vil pryde nedkørslen til Vesthavnen ad Vestmolevej for at fremstå som et
arkitektonisk løft på dette sted og som en nødvendig start på byfornyelsen i Hirtshals.
Arkitektens oplæg er ikke begrænset til blot at omfatte de fire huse til vinterbaderne; der er
mulighed for en udvidelse med flere bygninger af samme type, som kunne være nødvendige
aktivitetshuse for byens borgere på tværs af aldre og til glæde for unge som ældre brugere.
Beliggenheden er ideel til at omfatte aktiviteter midt i naturen, tæt på hav, klit og strand og på
kanten af Vestkystens travleste færgehavn et stenkast fra byens centrum.
Projektets omfang
Byggeprojektet omfatter samlet 142 m2 fordelt på tre sammenbyggede huse, som indeholder
klublokale, omklædning/bad/toilet og sauna samt et fritliggende hus med offentlig adgang til toilet
og badefaciliteter. Husene forventes at blive brugt på daglig basis, da vinterbaderne bader dagligt
året rundt – sauna benyttes dog på faste ugedage.
Hirtshals Havn vil stå for driftsomkostninger til rengøring af den offentligt tilgængelige toiletbygning - se bilag (Hirtshals Havns referat).

Beliggenhed
Bygningernes beliggenhed er på Hirtshals Havns område ved Vestmolevej 4, hvor der provisorisk
er opstillet en tøndesauna til benyttelse af Vinterbaderklubbens medlemmer. Der foreligger aftale
med Havnen om leje af arealet - se bilag (udkast til lejekontrakt).
Arkitektur
Husets arkitektur og tilpasning til stedet har sin baggrund i fiskernes redskabsskure på Hirtshals
Havn for omkring hundrede år siden. Inspiration og nyfortolkning har ført til et forslag med
enestående bygninger, som opføres som moderne rustikt kvalitetsbyggeri i robuste materialer, som
blot kræver minimal vedligeholdelse – til trods for det barske klima.
Organisering
Vinterbaderklubbens bestyrelse vil foreslå en projektgruppe på fem personer, heriblandt kasserer og
to medlemmer af bestyrelsen samt en konsulent og bygningssagkyndig som aktive medspillere i
byggefasen og i implementeringen af badehuset. Projektgruppen fortsætter efter implementeringen
af badehuset for at stå som ansvarlig for vedligehold og udvikling af konceptet, som skal danne
baggrund for fremtidig drift og vedligeholdelse af bygningerne.
Alternativt kunne bygningerne foreslås at skulle overgå til en fond eller selvejende institution, som
står som ejer af vinterbaderhuset, mens føromtalte projektgruppe står for driften. Denne mulighed
bør drøftes med en sagkyndig i nær fremtid for at se mulighederne.
Samarbejde
Faciliteterne tænkes også stillet til rådighed for andre natur- og fritidsudøvere og desuden andre
havrelaterede sportsklubber – svømmeklub, dykkerklub, kajakklub, roklub, surferklub - samt gæster
på campingpladsen og på hotellerne i området, sommerhusgæster, cyklister og vandrere. Alle kan få
mulighed for en ganske speciel oplevelse med et havbad året rundt i det friske Vesterhav efterfulgt
af sauna i moderne faciliteter i en bygning, som er beliggende i et flot klitlandskab med havudsigt.
Andre oplagte brugere er gæstesejlere i lystbådehavnen, lystfiskere og DGI’s Ocean Rescue Camp
for børn og unge til at gøre dem fortrolige med havets barske natur ville være en oplagt
samarbejdspartner i fremtiden. Vi ønsker optimal benyttelse af huset og at skabe gode rammer for et
aktivt og sundt socialt foreningsliv ved havet.
Vi har allerede etableret samarbejde med Svømmeklubben Nejst, som har flere svømmeaktiviteter
så som fiskersvømning, liveddersvømning og motionssvømning. Endvidere har vi etableret
samarbejde med Nordsø Dyk, som kan bruge faciliteterne som base og klubhus. Hirtshals Skole
Center er også blevet inviteret til samarbejde og har just accepteret dette. Idræt for Sindslidende
(IFS) har vi haft samarbejde med siden sidste sommer. Unge mennesker fra ca. 18 år med særlige
behov har deltaget i vinterbadning med efterfølgende sauna og der er tydelige tegn på positive
resultater, hvad angår sociale kompetencer og almindeligt samvær med andre ligestillede; men
samtidigt også ganske tydeligt, at der skal være en regelmæssighed i oplevelsen for denne gruppe –
se vedlagte aftaler.
På landsplan er vinterbadning blevet meget populært blandt befolkningen, og de klubber, som har
faciliteterne, har mange medlemmer og lettere ved at tiltrække nye. Det kniber derimod for de små
vinterbaderklubber i de mindre samfund at få en bredere tilslutning af medlemmer, da faciliteterne
mangler.

Tidsplan
Fondsansøgninger
Projektering
Byggesagsbehandling
Udbud og kontrakt
Udførelsesperiode
Markedsføring
Godkendelse og indkøring

01-08-2017
01-01-2018
01-03-2018
01-04-2018
01-05-2018
01-08-2017
01-04-2019

31-12-2017
31-03-2018
30-04-2018
30-04-2018
01-04-2019
01-04-2019
01-04-2020

Projektets finansiering
Projektet forventes opført i 2018/19 for at stå færdigt medio 2019 til 100 års jubilæet i Hirtshals og
de totale anlægsomkostninger beløber sig til kr. 2.859.045 inkl. moms – se vedlagte bilag, som er
indeksreguleret til 2018/19.
Finansieringsplan
Der er indhentet tilskud til byggeriet fra andre offentlige myndigheder og almennyttige fonde til
dato på i alt kr. 400.000.
Klubbens egenfinansiering er på kr. 228.750 inkl. frivilligt arbejde på kr. 95.000.
Restfinansiering pt.: kr. 2.859.045 – (400.000 + 228.750) =
kr. 2.230.295
Myndighed/fond
Hirtshals Sparekasses Gavefond
Initiativfonden for Hirtshals & Omegn
LAG Nord
Friluftsrådet
Hjørring Kommune
Lokale og Anlægs Fonden
Underværker.dk (RealDania)
Den Obelske Familiefond

Beløb
kr. 100.000
kr. 50.000
kr. 150.000
kr. 100.000
kr. 800.000
kr. 800.000
kr. 800.000
kr. 500.000

Status
Bevilliget
Bevilliget
Bevilliget
Bevilliget
Søges nu
Søges nu
Søges nu
Søges nu

Vores idé er, at Hjørring Kommune bidrager med et beløb på kr. 800.000, hvorved restbeløbet
bliver kr. 1.430.295. Hertil søges yderligere fondsmidler, jfr. ovenstående.
Nedenfor underbygger vi vores anmodning om tilskud til byggeriet:
Projektets levedygtighed i lokalsamfundet
Tidligere var Husmoderstranden rekreationsområde for byens borgere og tjente især til adspredelse
for husmødre med deres børn om sommeren, mens mændene ernærede sig ved fiskeri på havet,
hvilket går mere end hundrede år tilbage i tiden. Her var rekreation og samvær med børn med
helsegivende sol, luft og hav med udfordringer, ligesom skolens børn også fik svømmeundervisning

her ved stranden. Indtil for ca. 40 år siden eksisterede der badehuse til omklædning på strandene
ved Hirtshals.
Vores intention er på ny at gøre Husmoderstranden til et attraktivt område for byens indbyggere og
turister med tilhørende moderne faciliteter, således at det gode helsebringende hav kan benyttes året
rundt af alle.
Den bynære strand er unik med dens beliggenhed tæt på byen og campingpladsen og i øvrigt lige
ved Hærvejens vandre- og cykelsti. Endvidere er der let adgang til stranden fra parkeringspladsen
umiddelbart bag klitten.
Således har der altid været helårsbadere på Husmoderstranden og vores erfaring er, at der hele tiden
kommer nye interesserede til, som gerne vil tilslutte sig vores gruppe af badere fra Husmoderstranden. Som sagt er der ikke nogen faciliteter, som trækker, idet vi står ude i Guds frie natur og
klæder os af og på, så det er ikke det, der trækker folk til, men den positive ånd og gode stemning,
som smitter af på alle, der møder op til det friske morgenbad. Sammenholdet, trygheden, de muntre
indslag og hele atmosfæren er det kit, som binder gruppen af badere på Husmoderstranden sammen.
Vi stræber efter at få etableret og indviet badehuset til byens 100 års jubilæum i 2019 for at
markere, at Hirtshals by med dens enestående beliggenhed ved havet rummer det gode liv med en
bynær strand til glæde for den lokale befolkning og den øgede turisme samtidig med at Hirtshals
Havn er krumtappen i udviklingen i lokalsamfundet.
Lokal identitet
Byens identitet hviler i meget høj grad på havnens tilblivelse for ca. hundrede år siden, hvor
fiskeriet blev et vigtigt erhverv for indbyggerne og kulturen afspejlede dette. Havnens udvidelse ad
flere omgange har været medvirkende til dens udvikling fra en driftig fiskerihavn til en dynamisk
trafikhavn med fast færgefart til Nordatlanten og flere byer i Norge. Da fiskeriet som erhverv har
ændret karakter, har byen formået at følge med og sammen med havnen, som har været Hirtshals’
nerve med flere større virksomheder, er der med tiden opstået flere aktive virksomheder i vækst,
som er med til at servicere de mange skibe, som anløber havnen.
Hirtshals er stadigvæk byen med de friske fisk fra Nordsøen, som alle turister ynder at hente der,
hvor den kommer ind.
Husmoderstranden og den tidlige badekultur var også til stede for mere end hundrede år siden og
byen havde sågar et badehotel, hvor gæster boede år efter år. Datidens badekultur var anderledes
end i dag, men der har altid været de mennesker i Hirtshals, som har benyttet den lette adgang til
Vesterhavet og havet er netop et gode, som alle, der kender naturen omkring Hirtshals, ynder at
nyde - både at se på og bade i, for ikke at tale om den nydelse det er at se himlens farveskift ved
solnedgang.
Hirtshals' beboere opfatter sig som folk i pagt med naturen, en til tider ganske voldsom natur - og
netop derfor er vores projekt en rustik bygning, som på fornem vis leder tankerne hen på tidligere
tiders fiskerskure på havnen og samtidig løfter og understreger nedkørslen til havnen og den
nærliggende strand, således at den moderne arkitektur giver byen et løft der, hvor den er synlig for
alle og til glæde for de mange, som ønsker at benytte huset.
Opførelsen og placeringen af vores badehus på Havnens areal binder på fornemste vis by, havn og
strand sammen. Starten på dette projekt blev startskuddet til det videre arbejde i Havnens regi med
Vesthavnens modernisering og områdefornyelsen i Hirtshals - se bilag.

Projektets forventede resultater og effekter
Med den tilgang af medlemmer, som Vinterbaderklubben har opnået det sidste års tid, så er vi
overbeviste om, at badehuset vil medføre en endnu større fremgang af medlemmer til foreningen.
Der er øget fokus på sundhed blandt mennesker og bevågenheden nyder godt af mediernes
konstante påmindelse om at leve sundt og røre sig. Desuden er det vores overbevisning, at den nye
bygning med de moderne faciliteter og ikke mindst byggestilen, som tager udgangspunkt i de gamle
autentiske skure, som var Hirtshals Havns kendemærke fra etableringen af havnen, både vil være en
pryd for byens nedkørsel til den aktive havn og signalere en nutidig fortolkning af byggestilen, som
netop klæder Hirtshals.
Det er vores ønske, at Hirtshals skal opnå status som den Vestkystby, der har udviklet og
nyfortolket sin egen helt unikke historie og byggestil til glæde for de mange fastboende og de
mange mennesker, som gæster byen hvert år. Hirtshals har et stort opland med sommerhuse, hvis
beboere vil glæde sig over, at byen i nærheden får et arkitektonisk løft og sin helt egen byggestil,
som signalerer robusthed med et stærkt islæt af natur med hav og klitter.
Bidrag til udviklingsstrategiens målsætninger
Det er vores overbevisning, at badefaciliteterne i en ny og spændende bygning beliggende ved
klitterne og stranden vil blive bemærket af mange fastboende og turister, som gæster byen. Huset
bliver placeret tæt ved Kystvejen op til Vestmolevej; det arkitektoniske løft på dette sted er en
nødvendig start på en byfornyelse i Hirtshals. Kløverstien, som går lige forbi huset mod Hirtshals
Fyr, leder mange turister forbi på guidede ture, så synet af en tidssvarende bygning med moderne
faciliteter beliggende lige ved den bynære strand, vil signalere en nyudvikling af området og
indikere, at befolkningen bruger og nyder hav og natur.
Hoteller, vandrerhjem, campingplads, turistkontor og erhvervsdrivende bliver gjort bekendte med
faciliteterne, og dette vil medføre, at mange flere med glæde vil benytte sig af et bad fra
Husmoderstranden og sikkert også vil foretrække at bade med den lokale vinterbaderklub fra
stranden. De lokales kendskab til stranden tilbyder en tryghed, som tilrejsende ellers ikke har ved
Vesterhavet.
Samarbejdsprojekterne med de lokale aktører forventes at give en synergieffekt, for når byens
erhvervsdrivende og andre foreninger har os med som aktør, vil der opstå en større samhørighed i
samfundet, som også inkluderer de mange turister, som hele året gæster Hirtshals.
Den sociale værdi er uvurderlig i dagligdagen for de mange, som mødes i badet. Det er eliksir for
sjæl og krop at have et fællesskab med mennesker, som har samme behov som en selv og mange
små replikker, smil og latter er med til at løfte én op fra trivialiteten og videre til dagens aktiviteter.
Alle gæster, som ønsker at bade sammen med os, bliver taget godt imod og inkluderet i gruppen af
badende.
Med denne skrivelse håber vi, at De vil se med velvillighed på vores anmodning og såfremt De har
spørgsmål eller behov for en uddybning af denne, står vi gerne til rådighed.
Vi glæder os til at høre fra Dem.
Med venlig hilsen
Lis M. Durhuus, kasserer
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Badefaciliteter til opførelse på Hirtshals Havns område
Introduktion / Resumé
Vinterbaderklubben i Hirtshals planlægger at etablere klubhus med omklædnings-, bade-,
sauna- og toiletfaciliteter på Hirtshals Havns område tæt på stranden vest for havnen til
gavn for alle bosiddende i området samt tilrejsende turister, som ønsker at bade fra
stranden.
Kort præsentation
Vinterbaderklubben ”de kolde piger og drenge” har eksisteret i ca. 10 år i Hirtshals, men
blev etableret som forening ultimo 2013. Vi er nu godt og vel 50 betalende medlemmer,
hvoraf nogle gerne kører 15-20 km for at nyde badet sammen med os.
Vi bader hele året dagligt kl. 07:00 og i weekenden og på helligdage kl. 08:00 i
Vesterhavet fra Husmoderstranden umiddelbart vest for havnen i Hirtshals. Vi
mødes på parkeringspladsen bag klitterne, hvor vi så i samlet flok går ned på
stranden. Der er ingen faciliteter af nogen art, så af- og påklædning sker her i den til
tider ganske friske brise.
Der arrangeres også fuldmånebadning om aftenen ved fuldmåne, hvor alle kan være med,
ligesom et bad efter arbejdstid et par dage om ugen er populært. Endvidere har vi i tre år
sammen med Hirtshals Turistforening arrangeret vinterbaderevent i februar måned. I år har
vi selv stået for arrangementet og det gør vi også fremover.
I forbindelse med afholdelse af Naturmødet i Hirtshals, som er arrangeret af Hjørring
Kommune i 2016 og 2017, har vi som forening aktivt deltaget på Husmoderstranden med
badning og tilbud om vildmarksbad og sauna. Formålet med vores deltagelse har været at
informere voksne og børn om nydelse og omgang med hav og strand og den unikke natur,
som omgiver netop dette sted. På denne vis har vi desuden hvervet flere nye badere.
Sidste sommer blev der arrangeret en aften på Husmoderstranden for plejehjemsbeboere,
hvor vinterbaderklubbens medlemmer sørgede for afhentning og hjemkørsel samt samvær
og hygge med sang, kaffe og kager for de plejehjemsbeboere, som ønskede at opleve
stranden, få dyppet tæerne i Vesterhavet og mærke den friske havluft.
Psykisk ustabile unge har endvidere sammen med deres pædagog haft mulighed for at bade
fra Husmoderstranden og efterfølgende at nyde den varme sauna.
Projektets baggrund
Idéen om faciliteter til nytte og daglig glæde for medlemmerne er opstået i takt med, at vi
gerne vil udvide medlemsskaren – de manglende faciliteter er en hæmsko, for der er
generelt i befolkningen interesse for at fremme sundhed og velvære. Vi har sygdomsramte
og gigtplagede medlemmer, som ikke ville kunne opnå en tilsvarende livskvalitet uden det
daglige helsefremmende bad i det friske Vesterhav. Det salte friske havvand styrker krop
og sjæl, giver øget velvære og dermed en højere livskvalitet i dagligdagen. Desuden er
Husmoderstranden erklæret vinterbadestrand og vandkvaliteten måles året rundt.
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Projektets mål og forventede resultater
Vi ønsker at optimere adgang til hav og strand for befolkning og besøgende i området.
Det være vandrere, cyklister, bådfolk, campister og hotelgæster, som besøger området. For
ikke at tale om de mange rejsende til færgerne, som afgår til Norge og Nordatlanten; de
kan også tilbydes et frisk Vesterhavsbad med tilhørende moderne faciliteter efter en
lang køretur op gennem Europa – mange rejsende kommer helt fra Sydeuropa for at rejse
videre til Island, Færøerne og Norge og for mange af dem er Vesterhavet en attraktion i sig
selv. I 2016 rejste 2.4 mio. passagerer via Hirtshals.
Husmoderstranden er placeret i under 5 minutters gåafstand fra hotel i Hirtshals by,
vandrerhjem og campingplads, så det er oplagt, at gæster benytter de nye faciliteter.
Desuden er der flere andre hoteller uden for bykernen, som kunne tilbyde gæsterne at
benytte sig af faciliteterne ved Husmoderstranden.
Hærvejens nylige forlængelse fra Viborg til Hirtshals er endnu en god grund til at etablere
badefaciliteter på de strækninger, hvor stierne følger kystlinjen, hvilket vil gøre området til
et mere attraktivt rejsemål for vandrere, som også benytter Nordsøstien.
Vestkystrutens cyklister, der cykler nordpå eller sydpå ad den veletablerede cykelsti langs
kysten, kunne have glæde af faciliteter på strækningen. Muligheden for at kunne hoppe af
cyklen og tage et velfortjent og eftertragtet saltbad i det friske Vesterhav vil helt sikkert
tiltale flere, når muligheden for at klæde om og tage et bad bagefter i moderne faciliteter i
umiddelbar nærhed er til stede.
Faciliteterne tænkes også stillet til rådighed for andre natur- og fritidsudøvere, så som
strandgæster, havkajak-roere, havbadere, dykkere, lystfiskere, gæstesejlere i lystbådehavnen og oplagt er f.eks. DGIs Ocean Rescue Camp for unge samt surfere.
Vi estimerer, at vi umiddelbart kan opnå en fordobling af medlemmerne i vinterbaderklubben, hvis vi kan tilbyde de faciliteter, som vi planlægger at etablere og vedligeholde på
frivillig klubbasis.
Vores intention er at gøre de enestående naturværdier tilgængelige og brugervenlige
for de mennesker, der bor og lever her samt alle de mange gæster, der lægger vejen
forbi. Vi vil gøre opmærksom på og fremhæve de fordele, som havet giver. Det
væsentlige er at gøre vores unikke strande og kultur- og naturværdier tilgængelige
for alle, der har lyst til at dyrke det sunde badeliv og fællesskabet, som følger med.
Idéen om opførelse af ovenfor beskrevne faciliteter er grundigt drøftet med Hirtshals Havn,
som er meget positive og allerede har givet tilsagn om leje af det nødvendige areal samt
rengøring af den offentlige bad- og toiletbygning – se bilag. Desuden ser Hirtshals Havn
projektet som en begyndelse til en nyudvikling af området på Vesthavnen og er nu gået i
gang med at modernisere Vesthavnen med bl.a. en Havnepromenade og en Strandtrappe
ned til Husmoderstranden – se bilag (Hirtshals Havn og den Moderne Vesthavn). Endvidere har Hirtshals Turistforening udtrykt deres støtte til tiltaget – se bilag. Hjørring
Kommune støtter også op om projektet, som vi har præsenteret for borgmesteren og
direktøren i Planafdelingen – se bilag. Den nyligt vedtagne plan for områdefornyelsen i
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Hirtshals binder by, havn og strand sammen, hvor vores ”Havhus” indgår som et bindeled
og ildsjæleprojekt – se bilaget: Program for områdefornyelsen i Hirtshals.
Projektets omfang
Byggeprojektet omfatter samlet 142 m2 fordelt på tre sammenbyggede huse, som
indeholder klublokale, omklædning/bad/toilet og sauna samt et fritliggende hus med
offentlig adgang til toilet og badefaciliteter – se bilag.
Projektets finansiering
Projektet forventes opført i 2018/19 og de totale anlægsomkostninger beløber sig til
kr. 2.859.045 inkl. moms – se bilag.
Blandt medlemmerne er der fagkompetente personer til at tage ansvaret som bygningsansvarlige i byggeperioden og også udførende håndværkere til at opføre faciliteterne på
frivillig basis. Værdien af disse egenydelser og sponsorater udgør kr. 228.750 inkl. moms –
se bilag.
For god ordens skyld vedlægger vi budget for årlige driftsomkostninger, som dækkes af
kontingentindbetalinger – se bilag.
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Generelle oplysninger

Ansøger:
Adresse:
Postnr. og by:
Telefon:
E-mail:

Vinterbaderklubben ”de kolde piger og drenge”
Tingvej 29, Horne
9850 Hirtshals
98949215
lis@fyrblik.dk

Projektejer:
CVR-nummer:
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Telefon:

Vinterbaderklubben ”de kolde piger og drenge”
35903658
www.dekoldepigerogdrenge.dk
Lis M. Durhuus
98949215

Projektnavn:

Badefaciliteter til opførelse på Hirtshals Havns område

Samarbejdspartnere:

Svømmeklubben Nejst, Nordsø Dyk, Hirtshals Skole Center,
Hirtshals Havn, Hjørring Kommune, lokalsamfundet

Målgruppe:

Fastboende og gæster i området samt turister i Vendsyssel. Alle
vil få glæde af projektet og bygningsværket vil samtidig
understrege Hirtshals bys historiske og arkitektoniske egenart;
som by har Hirtshals udviklet sig fra at være en driftig
fiskerihavn til en dynamisk trafikhavn og en havneby i stabil
udvikling.
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