
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev #2 

Så er vi i gang 

 

Søndag den 2. oktober skød vi sæsonen i gang. Omkring 50 medlemmer dukkede op til 

kaffe og morgenbrød og velkomst ved formanden. Du kan læse velkomsttalen i det 

vedhæftede dokument. 

 

Søndagskaffe fremover 

Vi har haft tradition for at mødes til søndagskaffe den første søndag i måneden.  

Det synes vi fra bestyrelsen er en rigtig dejlig tradition og derfor vil vi også gerne sørge 

for at rammerne er der, så det kan lade sig gøre. 

Det betyder, at vi har booket lokale på værkerne kl. 10-12 på de søndage. Vi vil dog 

meget gerne have at det er jer medlemmer, der selv på skift står for aktiviteten. Derfor 

opretter vi i Holdsport første søndag i måneden to aktiviteter. Én, hvor man kan melde 

sig til at stå for morgenkaffe og én, hvor man kan melde sig til at deltage.  

Vi laver en lille vejledning for hvad det indebærer at stå for morgenkaffe. Den vil være 

at finde på Holdsport sammen med aktiviteten.  

Vi regner med at der skal være minimum 3 gerne 4, der står for arrangementet.  

 

Kontingentbetaling og medlemstilgang 

Det har været en hektisk start på sæsonen med at få opgjort status for antallet af 

udmeldelser. Det har nemlig været afgørende for, hvor mange nye vi har kunnet 

optage. Vi ender nok med at give plads til ca. 30 nye medlemmer i år. Der er stadig en 

del på ventelisten – men de må beklageligvis vente til næste år.  

Næste år vil vi ændre betalingsfristen, så vi ikke har så meget pres på op mod 

sæsonstart.  

 

Hjælp til hovedrengøring 

Rengøring på daglig basis foretages om morgenen 2 gange om ugen af et 

rengøringsselskab. Men ud over det, er der behov for lidt ekstra hovedrengøring. Det 

håber vi på, at vi kan få jer medlemmer til at hjælpe med. Derfor opretter vi i Holdsport 

den første uge i måneden en rengøringsaktivitet. Der er brug for at tre skriver sig på pr. 

gang og så kan I selv via Holdsport aftale, hvornår I kommer (uden for 

saunaåbningstid). Der er lavet en vejledning for hvad hovedrengøring indeholder – så 

det er lige til at gå til. Regn med at bruge 1-2 timer på det. Det drejer sig om 6-7 gange 

pr. sæson og det er fint, hvis det ikke er de samme hver gang.  



 

Hjælp til Kyndelmisse 

Vi satser på at Kyndelmissearrangementet kan gennemføres i denne sæson. 

Inge Juhl, der har været tovholder på arrangementet fra vinterbadeklubben, har valgt at 

lade stafetten gå videre til en anden. Vi er ikke endelig på plads med, hvem der har lyst 

til at tage den – så sidder du og tænker, at du gerne vil være med – så skriv endelig. Vi 

får brug flere, der kan hjælpe til arrangementet. Her opretter vi også en aktivitet i 

Holdsport.  

Vi har brug for jer til at være med til at gøre os synlige og bakke op om aktiviteter.  

 

 

Energiudgifter 

Som alle andre er vi også påvirket af de høje energipriser. Derfor har vi været nødsaget 

til at reducere åbningstiderne. Der er dog stadig mange åbne tider, så der skulle være 

plads til at alle kan komme i sauna flere gange om ugen. 

Bemærk særligt at brusebadet ikke er beregnet til normalt bad med hårvask mm. Det er 

alene til at skylle sig efter turen i søen. Det håber vi I vil respektere, da det hurtigt kan 

blive en energisluger.  

  

Værdi og Adfærdskodeks og FAQ 

Der er kommet mange nye medlemmer i det sidste år. Derfor vil vi gerne benytte 

lejligheden til at gøre opmærksom på vores Værdi og Adfærdskodeks og vores FAQ, 

hvor det er beskrevet, hvad man skal/må/bør når man bruger klubhus og badebro. 

Du finder det på hjemmesiden.  

 

Sidst en opfordring til altid at vise hensyn til hinanden og vores naboer. Det er 

lystfiskernes bro, som de er venlige at lade os benytte.  

Vi har forskellige grænser for blufærdighed. Vær diskret når du sidder i saunaen og vis 

hensyn i omklædningen, der er unisex. 

Derudover så gå ikke udækket ud på broen. Tag altid enten badetøj på, eller håndklæde 

eller lignende om dig når du går fra saunaen ud og bader. 

 

Kom glad og gå i bad – så bliver oplevelsen god for alle. 

 

Har du kommentarer, ønsker eller forslag til forbedringer så skriv på 

soroevinterbad@gmail.com. Vi svarer meget hurtigt. 

 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen 
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