
Viborg den 20. september 2016

Kære medlemmer af Vinterbadelauget ved Hald Sø

Bestyrelsen for Vinterbadelauget kan hermed byde jer velkommen til vinterbadesæsonen 2016/17. 

Og det er med den gode nyhed, at vi for Viborg kommunes bevilling fra forebyggelsespuljen har 

købt en mobil sauna. Og vi har fået tilladelse fra Naturstyrelsen v/skovfoged Steen Bonne 

Rasmussen til at have den fast parkeret på Skytteholmen i hele sæsonen, det vil sige fra oktober 

2016 til april 2017.

Vi indvier den mobile sauna en søndag morgen kl 9 sidst i oktober måned. Den nøjagtige dato vil 

blive meldt ud til jer, så snart vi kender den. Datoen afhænger af, hvornår saunaen, som er bestilt 

ankommer til Skytteholmen.

Saunaen har med god vilje plads til 8 personer. Det er vores plan, at saunaen har fast åben hver 

søndag formiddag fra kl. 9. Bestyrelsen er i fuld gang med at udforme regler for brug af saunaen, så 

den kan komme flest muligt til gode. Blandt andet vil vi indføre et bookingssystem, som skulle 

sikre, at du ikke kommer til en overfyldt sauna. Så følg med på vores hjemmeside Haldege.itj.dk. 

Der vil vi løbende orienterer medlemmerne om, hvad der sker.

Vi vil også her meddele jer, at Steen Bonne Rasmussen i løbet af september måned vil indkalde til 

et stormøde med lokale institutioner, der kunne have interesse i, at en permanent sauna etableres på 

Skytteholmen. Bestyrelsen ser med forventning frem til dette møde, som vi håber kan blive en 

åbning mod vores primære ønske, som er at få tilladelse til at opføre en permanent sauna på 

Skytteholmen, hvilket i første omgang kræver en godkendelse af projektet fra Naturstyrelsen, som 

derefter som lodsejer vil kunne indbringe dette ønske for fredningsmyndighederne.

Så det er en glad bestyrelse, der hermed kan give vores medlemmer den positive besked, at det i 

hele den kommende badesæson bliver muligt at supplere det skønne kolde gys med  et ophold i den 

dejlige varme sauna.

Vi vil samtidig appellere til jer om, at være med til at skaffe nye medlemmer. Det har vi virkelig 

brug for. Lige nu er vi 24 aktive medlemmer. Det vil vi gerne have 2 eller 3-doblet. Og mon der 

ikke skulle være mulighed for det. Hvis vi alle gør en indsats for det.

På den medsendte fil, kan I se billeder af den mobile sauna.

De bedste hilsner og på gensyn til indvielsen af vores sauna.
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