NYT FRA BESTYRELSEN – NYE MULIGHEDER FOR AT BRUGE SAUNAEN

Kære medlemmer af Vinterbadelaguet ved Hald Sø
Vores skønne sauna har nu været i funktion i 7 uger og vi er meget glade for det store engagement som I
alle er gået ind med. Mange har haft glæde af saunaens varme og en del har allerede bidraget med åbneog lukketjanser – tak for det.
Saunaen skal være styret af Vinterbadelaugets medlemmer og derfor er al brug af saunaen betinget af, at vi
hjælpes ad med at åbne og lukke samt holde saunaen pæn. Vi er højst 8 personer ad gangen i saunaen –
det giver den bedste oplevelse. HUSK også at skrive dig i LOGBOGEN, når du besøger saunaen.
Facebook gruppen bruges fortsat til at meddele åbningstider – vi arbejder på en booking-kalender til
hjemmesiden www.haldege.itj.dk
Vejledninger til åbne- og lukketjans hænger i saunaen og lægges også ind i Facebook-gruppen under Filer.

Fremover kan saunaen bruges under 3 former:

1.

Søndags-sauna KUN for medlemmer af Vinterbadelauget ved Hald Sø

Søndagssauna har været meget populært og vi fortsætter med denne faste åbningstid 8 - 12 eller længere,
om nødvendigt. Bestyrelsen sørger for opslag på Facebook siden og alle medlemmer kan tilmelde sig –
HUSK højst 8 ad gangen. Denne dag kan du komme og mødes med andre medlemmer af foreningen.
Når du tilmelder dig, må du meget gerne skrive, om du kan åbne eller lukke – kun hvis nogen byder ind på
disse tjanser, er der en åben sauna

2.

Som medlem kan du opslå ’åben sauna’ på alle andre dage end søndag

Alle medlemmer kan lave opslag på Facebook gruppen om, at der er ’åben sauna’ – hvis du opslår en tid er
du også ansvarlig for, at der bliver åbnet og lukket – andre kan jo også byde ind.
Åben sauna er som udgangspunkt for medlemmer, men hvis der er ledige pladser, kan du invitere en gæst
med – pris 30 kr. pr. gæst - indbetales til foreningens konto 6812-1085598
Skriv i Facebook opslaget, at der kommer en gæst med.
For, at det skal være overskueligt på Facebook gruppen, så skriv kun opslag om saunatid for indeværende
uge + den næste uge – altså højst 2 uger frem. Og slet gerne dit opslag, når det er uaktuelt.

3.

Som medlem kan du reservere saunaen til en ’lukket gruppe’

Som medlem af foreningen kan du nu reservere saunaen til en ’lukket gruppe’ for 2 timer + åbne- og
lukketid. Du skal selv være til stede og har ansvaret for at åbne og lukke. Du reserverer ved at lave et opslag
i FB gruppen og andre medlemmer kan herefter lave opslag/ reservere i tilknytning til, at saunaen nu bliver
tændt.
For, at det skal være overskueligt på FB gruppen, så skriv kun opslag om saunatid for indeværende uge +
den næste uge – altså højst 2 uger frem. Og slet gerne dit opslag, når det er uaktuelt.
Prisen for dette arrangement er 200 kr. som indbetales på foreningens konto 6812-1085598

Vi ser frem til en rigtig god udnyttelse af saunaen
Bestyrelsen

