
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Rigtig mange mennesker har glæde af badebroen, men den har også været en dyr fornøjelse gennem 

årene. Et gennemsnit på 15.000 kroner pr. år det blevet til. Som følge af de høje beløb forsøgte vi sid-

ste år at finde alternative løsninger (klik evt. HER for at se løsningerne). Vi besøgte i denne forbindelse 

Kystdirektoratet i Lemvig; men resultatet var så nedslående, at vi kun havde mulighed for at fortsætte 

med den gamle badebro. Men de 15.000 skulle reduceres til et væsentligt lavere beløb, og bestyrelsen 

ville satse på følgende 4 områder: 

1. Badebroen skal stå i vandet i kortest mulig tid, og kun i sommerperioden. 

2. Badebroens materialer skal holde længere. 

3. Det skal være nemmer at sætte broen op og tage den ned. 

4. Kontingentet fra Badebroens venner skulle forhøjes til 200 kroner pr. år. 

Ad 1:   Alt for ofte er badebroen slået i stykker af de kraftige bølger under et stormvejr. Det har kostet 

rigtig mange penge til nye reservedele. Derfor sættes broen efterfølgende op omkring Sct. Hans 

og tages atter ned omkring 1. september. I denne periode har flest glæde af broen, og her er 

der mindst risiko for kraftige storme. 

Ad 2:   Nogle af badebroens dele skal ikke kun udskiftes som følge af de høje bølger. Det salte hav-

vand ruster metallerne i stykker. Og bolte ruster så fast, at de ikke kan løsnes. Vi forsøgte med 

rigtigt godt resultat sidste år at sprøjte alle bolte med Tectyl. Så i år vil alle metaloverflader un-

der gangbroen blive sprøjtet med Tectyl. Det holder ikke evigt, så ved hjemkøb af nye metal-

elementer vil de blive galvaniseret med et ekstra tykt lag zink. 

Ad 3:   Folk, der har prøvet at sætte broen op, fortæller, at det er et meget besværligt og tungt arbejde. 

Der skal bruges enorme kræfter, så entreprenøren skal både have stor erfaring og mange kræf-

ter. Sidste år lykkedes det os at få arbejdet udført af entreprenør Carsten Rasmussen, som 

gennem flere år har deltaget i arbejdet med badebroen i Sælvig. Det har vist sig at være et rig-

tigt godt valg, så vi er meget tilfredse med Carsten. Men det er ikke rimeligt, at nogle mennesker 

skal arbejde så hårdt, lige som det store besvær koster foreningen alt for mange penge. Pro-

blemet er, at badebroens fødder er vanskelige at anbringe i havbunden, og de ruster sammen 

med de lodrette brostolper. Vi har sammen med Carsten haft flere forskellige modeller til bade-

broens fødder. Desværre viser de sig at være alt for dyre at fremstille (ca. 20.000 kroner); men 

vi kommer tættere og tættere på en god og billig løsning, så til sidst vil vi lykkes med det. 

Ad 4:   Kontingentet fra Badebroens venner har gennem tiderne ligger på 100 kroner pr. ”ven”. Den 

årlige indkomst herfra lå på ca. 2.500 kroner og udgjorde kun en lille del af de samlede udgifter 

til badebroen. Men sidste år vedtog generalforsamlingen at fordoble det frivillige kontingent. 

Indkomsten steg til 5.000 kroner, og allerede på nuværende tidspunkt har Badebroens Venner 

indbetalt tilsammen 4.300 kroner. Det er virkelig flotte resultater, og derfor skal badebroen na-

turligvis også have en bedre standard, f.eks. skal den forlænges, så den bliver ført helt ud til 

revlen. Fjerner man omkostninger, der ikke vedrører selve badebroen, kostede badebroen sid-

ste år kun 10.000 kroner. Og da Badebroens venner betalte 5.000 kroner, kostede badebroen 

kun 5000 kroner for grundejerforeningens medlemmer i 2012. 
 

Konklusion: 

Med mindre, at badebroen får nye fødder i år, forventer vi ikke yderligere omkostninger. Fra at have 

kostet foreningen ca. 15.000 kroner pr. år er omkostninger nu bragt ned på 5.000 kroner pr. år og er 

således faldet til kun en trediedel af de tidligere omkostninger. 
 

Freddy Wisler 

 

 
 

 

 

 

 


