Ansøgning
Projekt : ”Vejen til vanddybde på
Dragør nyrenoverede badeanstalt”.

1. Problemstillingen
Dragør Badeanstalt er ”tørlagt” store dele af året. Det er problematisk for en badeanstalt der gennem
renoveret i 2016 for et stort millionbeløb.

Vinterbaderforeningen ansøger tilladelse til, så hurtigt som muligt: ”et forlænget brodæk”, der genskaber
badeanstaltens funktion: badning for Dragør borgere i sommerperioden, svømme undervisning for
Dragørs skolebørn og Dragør Vinterbaderforeningens 750 medlemmer. 7% af Dragør kommunes borgere.

2. Problemets løsning.
Vinterbaderforeningen har i efteråret 2016 projekteret et 26 meter forlænget brodæk af det sydligste
brodæk, hvor Vinterbaderforeningens Pavillon blev opført i 1998. Denne udvidelse giver dybt vand til de
badende hele året. Ved brodækket kommer man ud hvor strømmen holder havbunden fri for tilsanding.
Herved kan skolebørnene i Dragør igen få svømme undervisning og Vinterbaderforeningen igen optage
medlemmer. 250 medlemmer i 1998 er steget til 750 medlemmer i 2016, hvorfor projektet også
indeholder en pavillon i samme dimensionering som den etablerede i 1998.

3. Finansieringsgrundlaget
Entreprenør Per Aarslev AS, og Tømrer, snedkerfirma Flindt & Pedersen har i november 2016 afgivet
overslag for projektet på amlet 1.700.000 kroner. Overslaget er af undertegnede justeret til 2.000.000
kroner. Finansieringen forventes gennemført ved:
Vinterbaderforeningen bidrager kontant med
kr. 300.000
og foreningen søgesøger fondsmidler fra A. P. Møller Fond, Trygfonden og Tipsmidlerne kr. 1.000.000
Dragør kommune bidrager med
kr. 700.000

4. Adderede værdier på badeanstalten.
Dragør badeanstalten (Dragør Kommune) får retten til at benyttet omklædningsrum i vinterbaderforeningens 2 pavilloner og vinterbaderforeningens 2 saunaer for sommer badegæsterne, administreret af
badeanstaltens bademestre.
Hvis Dragør badeanstalt skal have værdi for sommerens badegæster i 2017 og frem til der er etableret en
Svømmehal i Dragør, i 2019, er en accept fra Kommunalbestyrelse nødvendig nu. Endvidere har
Vinterbaderforeningen brug for kompetent assistance fra Dragør Kommunes plan og teknik for en hurtig
godkendelse hos Kystsikringen, for den minimale forlængelse af det sydligste brodæk med 26 – 30 meter.
Per Aarslev AS har i d. 23. februar 2017 meddelt, at selskabet kan gennemføre pilotering – og brodækkets
etablering i april / maj måned 2017. Den ekstra Pavillon er planlagt til at etablering af Flindt & Petersen /
eller Per Aarslev i september 2017.

På denne baggrund håber Vinterbaderforeningen at Dragør Kommunal bestyrelse søger en accept gennemført hurtigst
muligt, og at Dragør Kommunes Plan og Teknik medvirker til en hurtig formel godkendelse fra Kystsikringer.
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