Kære Medlemmer af Bisserup Vinterbadere
Vinterbadesæsonen nærmer sig og jeg kan mærke glæden over at vores nye sauna snart kommer
op at stå på Bisserup Havn.
Vi er i skrivende stund 34 saunamedlemmer og 18 støttemedlemmer/trappebrugere.
I uge 42 gør vi klar til at få gang i saunaen. Saunaen bliver hentet fra sommeropbevaring hos Knud
Vincent og underlaget nivelleret. Så skal vi have styr på kontrolpanelet og nøgleboksen. Når det er
på plads, får du en mail om, at du kan begynde at benytte saunaen.
Trapperne bliver sat i vandet, når bådene er kommet op. Hele vores anlæg er parat til den
officielle indvielse søndag den 1. november kl 10.00. Indtil vores egne trapper er på plads, kan vi
bade fra flydebroen, hvor sejlklubben i foråret fik monteret en fin badetrappe. Det betyder, at vi til
vinter kan bade både fra vores egne trapper og fra trappen på flydebroen. Det er da mægtig godt.
Bestyrelsen har drøftet og besluttet en masse regler, som i første omgang ser meget omfangsrige
ud, men som vi tror meget hurtigt bliver til gode rutiner, vi ikke skal tænke over.
Her følger først de almindelige regler for brug af sauna:
Indsættes i medlemsmailen
Så følger reglerne i forhold til corona. Hygiejnen er vigtig. Der står noget om at vaske sig grundigt.
Vi forestiller os, at man går i brusebad hjemmefra eller at man benytter sejlklubbens bruser. Vi må
hjælpe hinanden med at udvikle gode rutiner.
Indsættes i medlemsmailen
Saunaens åbningstider:
Hverdage: kl 7.30 – 9.30 (2 sæt à 60 minutter)
Mandag og fredag: kl 17.00 – 20.00 (3 sæt à 60 minutter)
Lørdag kl 9.00 – 18.00 (9 sæt à 60 minutter)
Søndag kl 9.00 – 11.00 og kl 17.00 – 20.00 (6 sæt à 60 minutter)
I hvert sæt à 1 time må der højst være 5 personer i saunaen. Man kan være i sauna i op til 50
minutter. De sidste 10 minutter bruges til at lufte ud og til at ”spritte” af.
•

Der er mulighed for at reservere en saunatid ved at skrive sig ind i
logbogen, som befinder sig i saunaens forrum. Bemærk, at man kun kan
reservere én saunatid ad gangen og højst en uge frem!

Men man må gerne komme flere gange i løbet af en uge.
Saunaen er således åben 31 timer om ugen. I bestyrelsen vil vi dagligt følge strømforbruget, så vi
overholder vores budget. Virkelighedens strømforbrug og brugeradfærd kan bevirke, at vi ændrer i
åbningstiderne.
I næste nyhedsbrev sender vi medlemslisterne med ud. Du får derfor vores persondatapolitik,
hvor du anmodes om at give mig besked, hvis du ikke ønsker dit navn på medlemslisten.

Indsættes i medlemsmailen
Kærlig hilsen
Kirsten
forkvinde

