
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er almindelig kendt at badebroen har kostet medlemmerne rigtig mange penge i dens 

levetid – 133.000 kroner er det blevet til, eller 15.000 kroner/år. Vi må erkende, at vores ba-

debro nok er bedre egnet til Himmelbjergsøerne end til vores hårde farvand. Derfor ønskede 

bestyrelsen, at badebroen ikke skulle sættes op i år, så vi havde tid til at se os om efter andre 

muligheder. Bestyrelsen blev nedstemt på generalforsamling, som ønskede badebroen sat 

op igen i år. Og det er den så blevet. Men det har ikke afholdt bestyrelsen fra straks efter ge-

neralforsamlingen at overveje andre muligheder. Disse overvejelser har resulteret i forskelli-

ge løsninger, som kan ses ved at klikke HER. Vi har ikke beskrevet en flydebro, fordi vores 

farvand er alt for hårdt til denne løsning. Vi har heller ikke beskrevet en meget robust bade-

bro, som incl. opsætninger koster ca. 135.000 kroner (Kan ses på nettet ved at klikke HER). 

 

Umiddelbart synes det at være bedst at vælge en laguneløsning (Forslag nr. ), fordi den giver 

mulighed for at mindreårige børn også kan komme i vandet. (Lagunen dannes fordi vi i en 

afstand på 30-40 meter fra den nuværende høfde etablerer en ekstra høfde. Mellem de to 

høfder vil der så blive aflejret sand. En anden løsning var at etablere en badebro oven på 

den bestående høfde. Vi vidste ikke, om der ville blive sandaflejring og heller ikke, om det var 

lovligt at etablere den ekstra høfde. Derfor blev et af bestyrelsesmedlemmerne sendt til Kyst-

direktoratet i Lemvig for at få afklaret såvel de tekniske som de juridiske muligheder.  

 

Kystdirektoratet kan kun tillade bygning af høfder, hvis der er tale om kystsikring, og da de fra 

fotos fra 1969 kunne se, at havet ikke til i dag havde taget så meget af kysten, at man kunne 

begrundede en kystsikring, blev forespørgslen afslået. Endvidere kunne man ikke garantere 

en sandaflejring. Hvis vi ville lægge en badebro oven på den bestående høfde, skulle vi søge 

om det hos kystdirektoratet, som ikke på forhånd kunne garantere en godkendelse. Derimod 

synes de, at forslag nr. 2 var en genial løsning, som bliver anvendt flere steder på vestky-

sten. Den består i sin enkelthed i at banke nogle stålrør ned mellem revlen og strandbredden 

og efterfølgende spænde et tov ud mellem rørene. Ned på bunden kan man så hvert år læg-

ge et antal sandsække, som de badende kan gå på, mens de holdt fast i tovet under deres 

færden frem og tilbage mellem stranden og revlen. Stålrørene kan man blot lade stå i vandet 

vinteren over, og det betyder ikke så meget, om de evt. bliver flyttet lidt af isen. 

 

Bestyrelsens konklusion er følgende: 

√ Med det forøgede bidrag fra Badebroens Venner tilstræber vi at reducere de store beløb, 

som Fogedmarkens medlemmer hvert år betaler til badebroen. Efterfølgende beslutnin-

ger vil også reducere omkostningerne. Kan omkostningerne reduceres væsentligt, kan 

bidraget fra Badebroens Venner også reduceres.  

√ Vi beholder den nuværende badebro i endnu et begrænset antal år. 

 

http://www.bricksite.com/User_files/942b273d4bf0d92f1a6eaa174321316f.pdf
http://www.nbcmarine.dk/espergaerdebroen.html


 

 

 

√ Badebroen behandles med Tectyl eller tilsvarende materialer, som kan reducere rusten 

og gøre optagningen og nedsætningen meget nemmere. 

√ Vi fastholder, at broen så vidt muligt sættes i vandet mellem Sct. Hans og 1. juli. Og den 

tages op igen omkring 1. september. 

√ Vi entrerer med entreprenør Carsten Rasmussen, som også står for badebroen i Sælvig, 

og som derfor har den tilsigtede erfaring. Vi tilstræber også i fremtiden at benytte Car-

sten, idet de mange entreprenørskift har været en utilsigtet fordyrende omkostning. 

√ I de kommende år vil vi forsøge at lave materiale- og konstruktionsmæssige forsøg med 

dele af broen med henblik på efterfølgende at kunne specificere/konstruere en badebro, 

som passer til vores hårde hav. (Vi er så heldig i vores forening at have et medlem, som 

har en stålvirksomhed, der er underleverandør til Siemens havvindmøller. Han har erfa-

ring og har lovet at give os gode råd). 

 

Denne sommer har ikke givet os de store bademuligheder. Men sommeren er dog endnu 

ikke helt overstået. Så lad håbe, at august vil give så megen sol og varme, at badebroen og 

havet fyldes af glade mennesker, som nyder havluften og det friske vand. 

 

Freddy Wisler 

 

 

 


