NYT FRA BESTYRELSEN
Allerførst siger vi velkommen til mange nye medlemmer. Siden sæsonstart 1. september har vi sagt
velkommen til 65 nye, så vi nu er 165 medlemmer i vores forening.
Dernæst vil vi gerne udtrykke stor glæde og tilfredshed med, at saunaen virkelig bliver brugt meget - på
alle tider af ugen. Det er SÅ skønt, at mange af jer tager initiativ til at lave Åben sauna og Lukket gruppe
- bliv ved med det
Et par små bønner i den forbindelse:
- sørg for at angive dit navn, når du opretter tiden i SuperSass.
OG
- har du booket en tid og bliver forhindret, så sørg for at slette din tilmelding i SuperSass, så en anden
kan få en saunatur.
FACEBOOK-GRUPPEN
Bestyrelsen opfordrer til, at vores Facebook-gruppe bruges til at dele gode og hjælpsomme tips samt
fotos og skønne oplevelser med sø og sauna.
Det har aldrig været vores tanke, at den skulle bruges til lange debatter, beskyldninger og krænkende
opslag.
Der har på det seneste været en del af dette og vi håber meget, at det er et overstået kapitel. Fremover
ser vi gerne, at man henvender sig til bestyrelsen, hvis der opstår problemer og uklarheder i forbindelse
med foreningens virke og retningslinjer omkring brugen af saunaen.
MED ELLER UDEN BADETØJ VED BRUG AF SØ OG SAUNA
Bestyrelsen har fulgt debatten om badetøj mm.
Indtil nu har vi haft en formulering som hedder 'Udgangspunktet er, at der bruges badetøj i saunaen'
Ud fra den formulering mener vi ikke, at der er sket overtrædelse af nogen regel ved at lave opslag om
Åben sauna med fri dresscode. Det har netop ikke været bestyrelsens hensigt at lægge begrænsninger
på brugen af saunaen.
Når det er sagt har det jo været tydeligt i debatten, at der er nogle som ikke ønsker at bruge saunaen
uden badetøj og heller ikke sammen med nøgne deltagere, mens andre har tilkendegivet, at man netop
ønsker denne mulighed. Der er også en gruppe som ikke selv ønsker at være nøgen, men ikke ser
problemer i, at muligheden er der, hvis blot det tydeliggøres i Saunatiden i SuperSass og, at der
udvises hensyn til hinanden - både i saunaen samt ved færdsel mellem sauna og sø.
Bestyrelsen ønsker, at der er vide rammer for brugen af vores sauna og badning i den forbindelse. Vi
forventer, at alle tager hensyn til hinanden og vores placering i et befærdet område.
Udgangspunktet er fortsat, at vi benytter badetøj i saunaen, men det er åbenlyst, at der er brug for
tydelige retningslinjer, så derfor er de nu præciseret og lyder sådan her:
MEDLEMSSAUNA LØRDAG OG SØNDAG FORMIDDAG: Hvis du benytter saunaen og bader i
forbindelse hermed, så skal du have badetøj på.
ÅBEN SAUNA: angiv altid tydeligt dit navn ved oprettelse af Åben sauna i SuperSass.
Hvis du vil give mulighed for at være nøgen i saunaen skal du tydeligt tilkendegive det i opslaget, så
andre medlemmer har mulighed for at vælge til eller fra.
Hvis ikke det er tydeliggjort i opslaget, at der er tale om sauna uden badetøj, så er det MED BADETØJ.
Er du nøgen i saunaen og også ønsker at bade nøgen, så skal du tildække dig med håndklæde/
badekåbe på turen mellem sauna og sø og du skal tage videst muligt hensyn til eventuelle
forbipasserende ved at bade til højre (vest) for vores nærmeste strand - altså lidt henne ad stien mod

bådene.
SAUNA SOM LUKKET GRUPPE: angiv altid tydeligt dit navn ved oprettelse af Lukket gruppe i
SuperSass.
Hvis du vil give mulighed for at være nøgen i saunaen skal du tydeligt tilkendegive det i opslaget.
Er du nøgen i saunaen og også ønsker at bade nøgen, så skal du tildække dig med håndklæde/
badekåbe på turen mellem sauna og sø og du skal tage videst muligt hensyn til eventuelle
forbipasserende ved at bade til højre (vest) for vores nærmeste strand altså lidt henne ad stien mod
bådene.
Ovenstående retningslinjer vil blive indarbejdet i de opslag som findes i saunaen og her i gruppen
under Filer.
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
Brita Riis Kjellerup valgt at træde ud af bestyrelsen og Lotte Buchwald indsuppleret. Vi siger tak til Brita
for en stor indsats i bestyrelsen og siger velkommen til Lotte. Derudover består bestyrelsen af Ulla
Pape, Elisabeth Westergaard, Ole Øster Madsen og Mette Carlsen. Suppleant til bestyrelsen er Tine
Rose Jensen.
Vi ser frem til en iskold vinter med mange hede saunature.
Bestyrelsen

