
Nyhedsbrev fra bestyrelsen marts/april 2022: 

 

På det sidste bestyrelsesmøde i ”Almind-wellet” blev vi enige om med mellemrum at udsende  

et nyhedsbrev. Fremover vil dette lægges ud dels på hjemmesiden, dels på Facebook-gruppen 

”….forum for brugere”. 

Først nogle praktiske ting: Bænkene i saunaen er blevet repareret, olieret og fastgjort til 

væggene. Vandhane repareret og træmåtterne er endnu engang sendt retur til producenten. Vi 

forventer snarest at indkøbe nogle nye – det bliver nok plastikmåtter som i forrummet (som 

kan klare varmen over 80 grader C.) Der er kommet flere knager op udvendigt på saunaen og vi 

har fået en ”sandkasse”- dog endnu uden sand ! – til udstrøning på isglatte broer. Der 

ophænges en lille skovl i forrummet, sandkassen er placeret ved trappenedgangen til broen. 

Desuden er der monteret  ”saloon-døre” ved udebruseren , som en prøve . 

Vi arbejder på snarest at kunne markedsføre en  badekåbe med Almind-wellets logo. Den vil 

blive vist her på hjemmesiden, når den er klar. 

Foreningen runder i disse dag imponerende 1900 medlemmer. Vi krydser fingre for, at den 

store grad af flexibilitet, som medlemmerne hidtil har udvist, osse fremover  vil   betyde, at kø-

dannelse ved døren ikke på nuværende tidspunkt anses for at være noget større problem. 

Der har været afholdt fuldmånebad i februar – desværre på en kold og blæsende aften – men 

hyggeligt alligevel. GUS-events er kommet godt fra start onsdage og søndage. Disse 

arrangementer vil blive evalueret mere grundigt hen mod sæson-afslutningen ultimo maj 

måned. Ja, du læste rigtigt : Vi har besluttet at forlænge sauna-sæsonen frem til udgangen af 

maj måned, ligesom ny sæsonstart 22/23 bliver fremrykket til begyndelsen af september. 

(sommerlukning bliver altså de tre sommermåneder juni, juli og august) 

Vedr. kontingentfornyelse: Dit medlemskab gælder et år fra betalings-dagen. Dog valgte vi at 

forlænge medlemskab pga Corona-nedlukninger frem til 1.maj 2022. D.v.s. at rigtig mange 

medlemmer står til fornyelse at medlemskab ca. 1.maj i år. Man bliver adviseret pr. mail nogle 

dage i forvejen: Hvis man intet gør, forlænges/ trækkes kontingentet automatisk. Hvis man IKKE 

ønsker at forlænge, skal man aktivt udmelde sig. 

Vi har modtaget enkelte henvendelser vedrørende nøgen-problematikken i saunaen. Flere 

medlemmer har anført, at de  ind imellem føler sig intimiderede af upassende opførsel…….at 

blufærdigheds-grænser bliver overtrådt, vel at mærke uden at disse medlemmer føler sig det 

mindste nøgenforskrækkede. 

Bestyrelsen holdning – som ligeledes udtrykkes klart i vores ordens- og samværs-regler – er 

fortsat , at der skal være plads til alle OG at man skal respektere hinandens både sproglige- og 

intimitets-grænser. Vores klare mål er ligeledes, at vi fortsat kan færdes nøgne på tværs af 



kønnene i vores sauna og på Østre Søbad – uden problemer . Derfor opfordres alle til at 

stramme op omkring overholdelse af vore samværs-regler. 

Desuden  opfordrer vi generelt til opstramning omkring  ordens-reglerne  - 

                               HUSK DERFOR…………. 

………………INGEN OMKLÆDNING  ELLER FODTØJ I FORRUMMET 

------------- KUN  TASKER OG HÅNDKLÆDER/BADEKÅBER I FORRUMMET 

……………..KUN RENT VAND  I SMÅ DOSER PÅ STENENE 

……………..EFTERLAD SAUNABÆNKENE HELT TØRRE – BRUG SUGENDE SIDDEUNDERLAG 

 

Mange forårs-hilsner fra   sauna-& vinterbade-foreningen ”Almind-wellet”s bestyrelse 

 

 

 

 

 

 


