
Sæsonstart 2022 

Vi er klar til at byde velkommen til den 10. sæson i vores historie. 

Nogle af jer har været med helt fra den spæde start. I har støttet op om vores fælles drøm, og var med til at 

sikre at vi er, hvor vi er, i dag. Det er dejligt at se at I stadig har lyst til at være med i vores fælles forening. 

Mange er kommet til især i de seneste år efter at saunaen er blevet en realitet. Det er vi også rigtig glade 

for – for det er skønt at være med i et fællesskab, hvor vi alle vil det samme.  

Der er i dag så mange, der gerne vil være en del af vores fællesskab, at vi har måttet lave venteliste. Vi vil 

rigtig gerne give plads til nye medlemmer, men det er selvfølgelig kun, hvis der er noget af de eksisterende 

medlemmer, der ikke længere ønsker at være med. 

Traditionelt har vi haft betalingsfrist et stykke tid efter sæsonen er startet. Derfor havde vi også denne gang 

planægt efter betaling lige inden sæsonstart. Det har betydet, at vi har skubbet meget til jer for at huske at 

betale for at holde jeres plads. Det har ikke været optimalt og det vil vi lave om til næste sæsonstart.  

Vi håber i bærer over med os og nu bare glæder jeg til at komme i gang med sæsonen. 

Vi er ligesom alle andre påvirket af stigende energipriser. De var allerede en realitet i foråret, så derfor har 

vi nu hvor halvdelen af året er gået allerede brugt 57.000 af de 60.000 som var budgettet. Vi budgetter med 

en overskridelse på 45.000-50.000 og det er ud fra færre åbningstimer end sidste år.  

Vi har valgt at skrue lidt ned for temperaturen i saunaen så der nu er en temperatur på 85°C (mod 90°C 

sidste sæson) Brug lidt mere vand på stenene – så mærker i det ikke.  

Brusebadet i klubhuset er ikke til ”normalt bad” men alene til for at kunne skylle søvandet af, hvis man har 

behov for det. Hårvask mm. skal foregå hjemme eller hvor du nu ellers går i bad. 

Det var ikke hvad vi håbede på, når vi nu er så mange medlemmer, men desværre er behovet for at 

reducere energiforbrug et vilkår vi deler med alle andre i samfundet. Men hey… vi kan stadig byde jer 

velkommen til 50 åbningstimer om ugen i saunaen.  

Husk at åbningstider primært er baseret på det forbrugsmønster vi registrerer i Holdsport. 

Men en god nyhed skal I også have i dag. Vi er jo startet arbejdet med at få etableret vores egen bro. Siden 

vi sluttede sæsonen, er vi kommet flere skidt nærmere. Vi er nået til enighed med naboerne om placering, 

vi har fået ok fra Stiftelsen og i denne uge har vi også fået en optimistisk tilbagemelding fra Sorø Kommune. 

De næste skridt er nu at få en overslagspris, lave formelle ansøgninger, finde finansiering og så selvfølgelig 

etablering. Lige nu tør vi ikke spå om hvornår vi har vores egen bro, men vi kommer hele tiden tættere på. 

Jeg vi også gerne slå et slag for de sociale aktiviteter i klubben. Vi har traditionelt haft morgenkaffe den 

første søndag i måneden. Det vil vi rigtig gerne forsat have. Men vi har brug for at det er jer medlemmer, 

der sørger for at det kommer til at ske. Derfor vil vi på de dage oprette to hold i Holdsport. Et hold, hvor 

man kan melde sig til at stå for aktiviteten og et hold, hvor man kan melde sig til at deltage. Dem der står 

for aktiviteten, sørger for at der er åbent, lavet kaffe og købt brød. Udgifter refunderer klubben selvfølgelig.  

I forhold til aktiviteter i klubben så håber vi at Kyndelmisse er tilbage næste år. Vi mangler nogen, der vil stå 

for vores aktiviteter. Meld jeg meget gerne. 

 

Velkommen til endnu en sæson. Det bliver fantastisk  


