
Indvielse af den nye badebro 20.6.2020 på Drøsselbjerg Klint 

Velkommen alle sammen. Vi er i dag samlet for at foretage den officielle indvielse af 

badebroen. Ud over tidligere og nuværende medlemmer af grundejerforeningen, og andre 

fra lokalområdet, har vi også inviteret medlemmerne af ”Få det fikset” puljen og Musholm 

Laks.  

Så velkommen til indvielsen alle sammen. Vi begynder med en sang, som Torsten og 

Hermod har forfattet til lejligheden. Så er stemningen sat. 

 

Broer er noget der forbinder os hen over noget vand. Fx den store bro her syd for os, som 

forbinder øst- og Vestdanmark. Det kan også være en travl landevej over en af vores 

mange åer. Eller en gammel træbro, der forbinder to brinker på et lille åløb eller en bæk. 

Danmark er et land med mange store og små broer. 

 

En badebro er jo også en bro, men også anderledes end andre broer. En anden slags bro. 

Nærmere en slags blind vej. Den forbinder ikke direkte to stykker land. Og så alligevel. 

Badebroen kan noget andet. Den forbinder landet og vandet.  

Jeg har været i foreningens arkiv og fundet ud af, at den gamle badebro blev opsat af 

grundejerforeningen i 1998. Nogle af de oprindelige dele eksisterede til det sidste, men 

meget var fornyet gennem årene. Broen havde ramt udløbsdatoen og havde næppe holdt 

denne sæson med. Den var blevet lidt rusten, usikker på benene og var helt klart 

pensionsmoden. 

De sidste par år har snakken da også gået; hvor længe holder den? Og, hvad gør vi? 

Badebroen er et stort aktiv. Men, det er også en stor investering for så lille en 

grundejerforening som vores.  

Så da altid årvågne Torsten spottede muligheden for støtte fra Kalundborg Kommune til en 

ny bro via ”Få det fikset puljen”, ja så skete der noget. 

En aktionsgruppe blev dannet. Der blev skrevet ansøgning, vi dokumenterede den lokale 

opbakning, udvalget nikkede og bevilligede midlerne, Det korte af det lange er, at nu står 

den der. 

Udover at tjene sit formål som adgangsvej til en svømmetur, er badebroen rammen om 

rigtig meget samvær. Her mødes voksne, unge, børn, gamle, børnebørn, men også 

forbipasserende eller lokale der bare skal have sig en dukkert.  Verdenssituationen og de 

lokale forhold i foreningen bliver også fikset. I sæsonen er den i brug fra tidlig morgen til 

efter solnedgang. 

Lad mig citere en enkelt beboer, der i en mail fra i vinter, rammer den helt rent: 

Hej Ib, 
Jeg synes det er fantastisk at vi får mulighed for en ny badebro. Jeg er kommet i 
Drøsselbjerg i 50 år og badebroen har altid været omdrejningspunktet for vores mange 
ferier - først i mange år da jeg selv var barn og siden med mine egne børn. VI har 
svømmet og snorklet flittigt fra broen. En god og sikker badebro er et fantastisk aktiv for 
alle beboere og gæster ved stranden. 
 



Det kan ikke siges tydeligere. Her indrammes betydningen af en badebro for et lille 

lokalsamfund, der kan understøtte det gode og aktive fællesskab.  

 

Men attraktionerne stopper ikke med badebroen. Vi har også det der i daglig tale hedder 

tømmerflåden, som ligger lige ud for badebroen. I Kystdirektorat-sprog hedder sådan en, 

en ”badeplatform”. En sådan badeplatform kræver udover godkendelse både fortøjning 

med nogle solide ankerkæder og opdriftsmidler til at holde badegæsterne oven vande. Her 

har Musholm Laks været hjælpsomme og doneret opdriftsmidler af flere omgange og 

kæder til ankeret, der sikrer at tømmerflåden bliver liggende. 

 

Midt i maj stod badebroen færdig, og den sidste del af gangbroen var da også dårlig lagt 

på plads, før Torsten og et par stykker fra aktionsgruppen måtte teste broen ved at være 

de første i bølgerne.  

Og den har været flittigt brugt lige siden. 

 

Nu er den der. Vi er så glade for den. En flot og sikker badebro.  

Man skulle næsten tro, at vi havde været forudseende og havde lugtet, at vi ville blive ramt 

af en pandemi med deraf følgende afstandskrav.  Den nye bro har nemlig coronabredde 

og det er muligt at have ud- og indgående trafik og overholde afstandskravet. 

 

Stor tak til Kalundborg Kommunes ”Få det fikset pulje” for at støtte vores initiativ og sikre 

udfoldelsesmuligheder og rammen om vores fælles liv i sommerhalvåret. Og tak for at 

gennemskue, at en badebro på en kyst som vores svarer til forsamlingshuset i et lille 

lokalsamfund. Det er her vi mødes på kryds og tværs og bygger bro mellem mennesker. 

 

Tak til Musholm Laks for at holde os flydende med opdriftsmidler til tømmerflåden, og sikre 

os med kraftige ankerkæder, så vi ikke driver til havs og ender i nettene ved Musholm. 

 

Tak til aktionsgruppen og en særlig tak til Torsten for at gide al besværet og arbejdet med 

alt det organisatoriske og praktiske. 

 

Og tak til Henning og hans backinggruppe for, med stor ekspertise og arbejdsindsats at 

holde tømmerflåden oven vande.  

 

Og tak til alle jer medlemmer, der med opbakningen om initiativet sikrede, at det 

overhovedet kunne blive fikset. 

Om lidt vil vi gå ned til badebroen og foretager den officielle indvielse og klippe snoren. Og 

nogen vil måske bade.  

Skål og til lykke til os alle sammen. 

 

Ib Jensen, formand G/F Drøsselbjerg Klint 

 


