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Nye åbningstider

Bestyrelsen har med baggrund i indkomne forslag og gennemgang af forbrugsmønsteret besluttet 
at ændre på åbningstider de næste måneder.
Generelt vil vi åbne mere i de lyse timer i weekender og på hverdage. Udgiften for opvarmning af 
saunaen er som forventet meget høj. Vi vil derfor også reducere andre åbningstider. I kan se de 
nye åbningstider i Holdsport i løbet af de kommende dage.

Adgang og nøglearmbånd

Vi vil gøre opmærksom på, at brug af vinterbadeklubbens faciliteter (klubhus og sauna) kun er for 
medlemmer (gæste- og familie-tider undtaget naturligvis ). Af samme grund skal dit nøglearmbånd 
bæres synligt når du er i klubhuset.

Husk at bruge nøglearmbånd, mindst én gang når du er i saunaen

Vi bruger låsesystemet sammen med Holdsport for at holde øje med brugsmønsteret i saunaen. 
Derfor er det vigtigt, at du låser op med armbåndet mindst én gang, hver gang du er i klubhuset.

Gæstetider i juleferien

I perioden 23. december til 1. januar er det muligt at have gæster med på alle tider undtagen gus.
Hvert medlem kan have maksimalt 2 gæster med og det koster 50,- pr. gæst, som betales via 
MobilePay 67266 (der er også QR kode i saunaen).
Det er muligt at registrere gæster til tiderne i Holdsport. Nå man selv har tilmeldt sig, får man 
muligheden for at tilføje gæster. 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.

Nytårsbad

Bestyrelsen inviterer til nytårsbad med bobler den 1. januar kl. 12-13. Kom endelig og ønsk 
hinanden godt nytår. Tilmelding via Holdsport.

Ur i saunaen

Vi har ledt og ledt for at finde et ur til saunaen, der kan holde til de høje temperaturer. Det er ikke 
lykkedes og vi indstiller indtil videre søgningen.
 
Til sidst vil vi ønske jer alle en glædelig jul, vi håber der bliver lejlighed til masser af badeture i 
juledagene.
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