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Kære alle,

Her kommer lidt nyt til jer igen

Et lille opråb om medlemsarrangementer

Der var ikke mange, der havde meldt sig til søndagskaffe i dag den 6. november og ingen, 
der havde lyst til at stå for det.
Vi ved, at der blandt jer medlemmer er ønsker om, at vi ikke kun er en saunaklub, men 
også en vinterbade-forening. En sted, hvor vi mødes i fællesskabet omkring vinterbadning.
Måske til søndagskaffe, eller på ture til andre klubber eller nye steder at vinterbade. 
Foredrag har også været efterspurgt.
Alle disse tiltag må og skal komme fra jer medlemmer.
I bestyrelsen arbejder vi primært med foreningens drift: Det er f.eks. vedlighold af de 
fysiske rammer omkring sauna og bro, oprettelse af brugere i vores systemer, 
introarrangementer for nye medlemmer, koordinering af rengøring og vask, betaling af 
regninger, kontakter til kommune og naboforeninger, ansøgning af midler, fremskaffelse af 
sponsorer, vedligeholdelse af hjemmeside og meget mere.
Alle de spændende sjove arrangementer har vi brug for, at I hjælper med at lave. Vi vil 
meget gerne også deltage, men vi har brug for andre, der tager en tørn og et ansvar. Vi 
kan sørge for rammer og finansiering – kom meget gerne med ideer og forslag, som du vil 
være med til at stå for.
Uden det bliver vi til en velfungerende godt driftet saunaklub, og det er måske også fint. 
Men hvis du ønsker det anderledes – så kom på banen.

Skift af vindmåler i vejr-app

Vindmåleren til klubbens vejr-app er blevet udskiftet, da den var defekt. Det betyder 
desværre, at alle er nødt til selv at fjerne den fra deres TFA WeatherHub app og koble den 
nye på. Det er heldigvis ikke svært og du finder vejledning vedhæftet nyhedsbrevet.

Gæstetider

Det er nu muligt at registrere gæster til gæstetiderne i Holdsport. Nå man selv har tilmeldt 
sig, får man muligheden for at tilføje gæster, hvilket vi vil bede jer gøre fremover. Det er så 
muligt for andre at se, hvor mange der vil være til badetiden. Desværre tæller Holdsport 
ikke gæster med i forhold til ledige pladser på badetiden. Der kan derfor i teorien være 15 
medlemmer tilmeldt en gæstetid, hver med én eller to gæster. Det sker næppe, men vær 
lige opmærksomme, når I tilmelder jer.

Åbningstider

Tak for forslag til flere åbningstider. Vi kigger på jeres forslag i bestyrelsen og kommer med
nye tider i løbet af de næste uger.



Husk at bruge låsebrik, mindst én gang når du er i saunaen
Vi bruger låsesystemet til at sammenholde med Holdsport for at kigge på brugsmønsteret i
saunaen. Derfor er det vigtigt, at du når bruger saunaen ”tjekker ind” med armbåndet 
mindst én gang.

Holdsport

Vi har valgt at holde fast i at bruge Holdsport. Det giver muligheden for at se, om der er 
andre der kommer og bader, så du ved om der er plads inden du tager hjemmefra eller om
der overhovedet er nogen, så I kan passe på hinanden. Og i bestyrelsen bruger vi det 
også til at se om tiderne bliver brugt.
Vi ser, at der er flere der bruger saunaen, end der er tilmeldt i Holdsport. Vi vil derfor igen 
opfordre jer alle til at bruge Holdsport, det gik så godt sidste år – så vi tror at I kan 
fortsætte de gode vaner også i år.

Chat i Holdsport

Hvis I ønsker at sende en chat til alle medlemmer, vil vi bede jer benytte den chat, der 
hedder ”Hold-chat”, fremfor at oprette nye selvstændige chats.
Hold-chat fungerer bedre når man vil sende til alle og i Hold-chat har vi også mulighed for 
at fjerne forældede indlæg – den mulighed har vi ikke med de selvstændige chats.
Vi har kontaktet Holdsport for at få styrket chat-funktionen og tager det op igen i 
nyhedsbrevet, hvis der skulle ske noget på den front.


