
Oplevelser fra Kyndelmisse

Denne Kyndelmisse var første gang vi kunne byde gæster velkommen i vores egne faciliteter. Det 
blev en stor succes, hvor vi havde badegæster, holdt gus og fik delt suppe ud til badende og 
forbipasserende, der gerne ville kaste et blik ind i vores fine hus. Ca. 35 medlemmer deltog 
sammen med bestyrelsen og sørgede for at alt forløb smukt og godt. Tusind tak for indsatsen til jer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den sidste weekend i januar 2024. For der er vi selvfølgelig 
med igen og har brug for din hjælp.

Ændringer i tilmeldingstidspunkt for gus-tider

Der er meget rift om gus-tiderne. Det er skønt, men gør så også at mange skynder sig at tilmelde, 
så snart tilmeldingen åbner en uge før aktiviteten for at sikre en plads – og måske uden helt at 
være klar over, hvordan deres kalender ser ud. Det betyder igen, at vi ser mange afmeldinger i 
sidste øjeblik, og desværre også for mange, der blot ikke dukker op. Det er ærgerligt, fordi der er 
så mange, der gerne vil deltage i gus.

Vi har derfor valgt at flytte åbning af tilmelding til gus-tider, så man fremover først kan tilmelde sig 4
dage før aktiviteten. På den måde håber vi, at folk er mere sikre på at de reelt også kan deltage, 
når de tilmelder sig.

Husk at vise hensyn til de andre klubmedlemmer, der måske også gerne vil være med til gus. 
Tilmeld dig kun, hvis du ved du kan deltage og hvis du skal melde afbud, så gør det i så god tid 
som muligt – og også selvom du blot er på venteliste.

Fuldmånebadning

Søndag den 5. februar er det fuldmåne. Vi inviterer derfor til et fuldmånebad kl. 19.00 søndag aften
og krydser fingre for en skyfri himmel. Tilmelding helt som du plejer i Holdsport.

Klagesager

Vi har for nyligt haft en situation, hvor der er blevet klaget over et medlem. Dette vil normalt alene 
være et anliggende mellem de involverede parter og bestyrelsen. I dette tilfælde er det dog 
kommet flere for øre, hvorfor vi vælger at italesætte hvordan vi håndterer sådanne situationer i 
klubben.
Det sker i sjældne tilfælde, at et eller flere medlemmer klager til bestyrelsen over andre 
medlemmers ageren. I de tilfælde vurderer bestyrelsen, hvordan dette skal håndteres. Vi tilstræber
altid at beskytte begge parter, og lade tvivlen komme den/de anklagede til gode. Bestyrelsen 
viderebringer ikke nødvendigvis klagen til det/de medlemmer, der klages over. Vælger vi at 
viderebringe klagen, vil det som udgangspunkt være for at høre sagen fra den anden side. Der er 
som bekendt altid mindst to sider af en sag.
Bestyrelsen har valgt at klager som udgangspunkt har ret til at være anonym.

Sponsorater

Vi har mange gode idéer og ønsker til forbedringer i og rundt om vores klubhus. For at indfri dem, 
søger vi sponsorer til klubben. Kender du nogen, der kunne have lyst til at være sponsor for Sorø 
Vinterbadeklub, så tag endelig fat i dem og giv dem det vedhæftede dokument, hvor de kan læse 
alt om, hvordan man bliver sponsor, og hvordan det bliver tydeligt, at man er det.


