Nyhedsbrev
DECEMBER 2019

Weekend: Fra kl 5 til kl 13.
Nyt fra bestyrelsen:
Visionsplanen:
Visionsplanen for Nivå Havn og Strandpark
er nu godkendt, og man skal i gang med at
prioritere aktiviteterne indenfor den første
etape, som indbefatter udbygning af vores
klubhus. Kommunens projektleder; Eva,
som vi har haft tæt samarbejde med, har
fået nyt job, og der skal ansættes en ny projektleder. Bestyrelsen ved ikke nærmere om
hverken tidshorisont eller økonomi, men
kommunen har lovet at inddrage os, når der
skal planlægges mere detaljeret.

Kære medlemmer
I får hermed årets sidste informationer om
stort og småt. Samtidig vil vi i bestyrelsen
ønske jer alle en rigtig dejlig jul og et godt
nytår med tak for opbakning, samarbejde
og samvær i 2019. Der er rigtig mange
medlemmer som har ydet en stor indsats i
årets løb med planlægning og gennemførelse af aktiviteter, vedligeholdelse af klubhuset, reparationer og forbedringer, pasning
af sauna mv. En stor tak til jer alle for det!

Badning om eftermiddagen:
Fra 1. oktober har vi som bekendt fået udvidet adgang til klubhuset på hverdage,
hvor huset kan benyttes fra kl 16 til kl 18. Vi
ser sjældent medlemmer benytte huset om
eftermiddagen og er usikre på årsagen. Er
behovet meget minimalt, eller skyldes det,
at saunaen ikke er tændt på dette tidspunkt? Vi modtager gerne respons fra jer
angående dette.

Adgangstider til klubhuset frem til 15.4.:
I skal lige endnu engang have tiderne, hvor
I må benytte Klubhuset her i vinterhalvåret:
Hverdage: Fra kl 5 til kl 12 samt fra kl 16
til kl 18.
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Kulturudvalg:
Ved sidste møde i bestyrelsen drøftede vi,
om der blandt medlemmerne kunne være
interesse for, at man arrangerede nogle
kulturelle aktiviteter i årets løb. Det kunne fx
være foredrag om igangværende videnskabelige undersøgelser af vinterbadnings
gavnlige effekt. Der kunne også blandt
medlemmerne være nogle, som havde lyst
til at fortælle om et interessant arbejdsområde, eller en spændende hobby.
Hvis nogen af jer har lyst til at være med i
en kulturgruppe, hører vi gerne fra jer.

melde afbud, da vi havde måttet skuffe flere, som kom for sent med tilmeldingen.
Vi kunne måske have forudset dette, så vi
havde ”overbooket,” men vi var bange for at
komme til at overtræde Tursejlernes husregler.
Så for en anden gangs skyld vil det være
rart, om I vil melde afbud, hvis I alligevel
ikke kan komme til arrangementer, hvor vi
har bedt om tilmelding!
Næste arrangement er den 14.12., hvor
der kl 8.30 er julehygge med musik og
sang.
Der vil blive serveret en julebolle, men man
bedes selv tage kaffe/te med. Der er ingen
tilmelding!
Børn i Klubhuset:
På opfordring fra medlemmer har vi i bestyrelsen diskuteret spørgsmålet om børns
tilstedeværelse i klubhuset – specielt i de
områder, hvor vi færdes upåklædt.

Den smukkeste morgen i begyndelsen af december

Nyt fra aktivitetsudvalget:
Den 3. oktober fejrede vi opstart på vintersæsonen og de nye udvidede adgangstider
med suppe og en øl. Da der er begrænset
plads Tursejernes hus, hvor vi holdt arrangementet, var vi nødt til at begrænse deltagerantallet til 50 efter ”først til mølle princippet.”
Der var mange, som gerne ville deltage og
allerede i løbet af de første par dage, var
alle pladser besat. Vi var derfor også kede
af, at flere medlemmer udeblev uden at
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Særligt i weekenderne sker det med mellemrum, at forældre tager deres børn med
til morgenbadning – hvilket vi på mange
måder godt forstår, da det er en hyggelig
familiebeskæftigelse at bade sammen.
Men dels er pladsforholdene trange i Klubhuset, dels er der medlemmer, som har
problematiseret det forhold, at mindreårige
børn færdes i de områder, hvor vi bevæger
os rundt upåklædte
Bestyrelsen har derfor på opfordring drøftet
nogle juridiske og etiske spørgsmål omkring
børns tilstedeværelse i klubhuset.
For det første er der spørgsmålet om børneattester ifm. foreningsarbejde, hvor der

lovgivningsmæssigt er strenge krav for at
forhindre seksuelle overgreb på børn, herunder i fritidsforeninger, hvor der udøves
frivilligt arbejde
Vi har i bestyrelsen gransket bestemmelserne og mener ikke, at vi har et juridisk
problem, da vi ikke har børn under 18 år
blandt vore medlemmer. Vi har heller ikke
børn betroet i vores varetægt eller færdes
fast blandt børn under 15 år ifm vores arbejde i foreningen.
De børn, der kommer i klubhuset kommer
der sammen med deres forældre, som må
formodes at tage vare på dem.
Hvad angår etikken mener vi derimod, at
der kan stilles spørgsmålstegn ved, om det
er hensigtsmæssigt, at man tager børn med
ind i klubhusets ”nøgenområder”. Vi er i
bestyrelsen kede af at skulle opstille firkantede retningslinjer på dette område, men vil
bede jer forældre overveje, om det er en
god ide at tage jeres børn med til et sted
hvor - for dem ukendte - voksne færdes
uden tøj. Hertil kommer det ikke uvæsentlige aspekt, at en del af vores medlemmer
arbejder som lærere eller pædagoger i
kommunen og måske ikke har lyst til at møde deres elever i omklædningsrummet eller
i saunaen uden tøj på.
Som nævnt mener vi ikke, der blandt vore
medlemmer er under 18-årige, men vi har i
foreningens vedtægter ingen aldersgrænser
for medlemskab.
Bestyrelsen vil derfor til næste generalforsamling fremlægge forslag, således at det i
vedtægterne præciseres, at foreningen kun
optager medlemmer over 18 år.
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Gæster i Klubhuset:
Det har altid været kutyme, at medlemmer
har mulighed for at tage en gæst med i enkeltstående tilfælde. Sådan er det stadig.
Det skal dog også pointeres, at medlemskab ikke giver ens ægtefælle eller kæreste
ret til også at benytte klubfaciliteterne. Ønskes dette, må begge parter melde sig
ind/skrive sig på venteliste.
Samtidig vil vi opfordre til, at man i vinterhalvåret primært tager gæster med på de
tider, hvor der er mindst pres på. Dette
gælder ikke mindst saunaen, hvor der i forvejen med mellemrum er kø for at komme til
Nyt fra Husgruppen:
Fredensborg kommune har en aftale med et
rengøringsfirma, som gør rent en gang om
ugen i Klubhuset. Der er tale om forholdsvis
overfladisk rengøring med støvsugning af
primært gulvet i stuen. Bruserummene bliver ikke gjort grundigt rene.
Udover dette har vi kun den service i klubhuset, som vi selv organiserer. Vi har nedsat en husgruppe, som prøver at kompensere lidt for den manglende kommunale
rengøring – bl.a. har medlemmer fra husgruppen fornylig gjort begge bruserum
grundigt rene. Afløbene stopper med mellemrum til og skal renses for hår, sæberester m.v. Også dette er vi nødt til selv at
gøre, så opdager I, at vandet ikke forsvinder, så tjek gerne, om der har samlet sig
hår og sæbe i afløbet, som forhindrer vandet i at løbe ud.
Husgruppen sørger også for at vaske og
skifte mopperne med mellemrum.

Husk at tørre gulvene over udenfor bruserummene, når I har været i bad!
Manglende strøm i huset:
Det er sket et par gange indenfor de sidste
måneder, at elektriciteten er slået fra i huset.
Det ser ud til, at det sker, når der hældes
vand på saunaen. Det skyldes muligvis, at
dampen trænger ind i lampen på væggen,
idet saunaovnen kører på en anden sikringsgruppe. Vi har bedt kommunens teknikere kigge på problemet. Men vær forsigtige med vand på saunaen, indtil vi har fundet årsagen til, at strømmen slår fra.
Brug af føntørrer kan også være årsag til, at
el slår fra. Der må aldrig bruges mere end
en føntørrer af gangen – og ikke sammen
med fx elkedel. Formanden for vandskiklubben har sagt til os, at vi skal benytte
stikket, som er ved indgangen til stuen – og
ikke det stik, der er ved væggen til bruserummet.
Hunde i klubhuset:
Der er medlemmer, som har følt sig generet
af, at enkelte tager deres hunde med ind i
Klubhuset eller lader dem løbe frit på broen.
Det er ikke tilladt at tage hunde med ind i
Klubhuset af hygiejniske årsager og af hensyn til medlemmer, som har allergi overfor
dyrehår. Man opfordres til at tøjre sin hund
udenfor, så den ikke løber frit omkring til
evt. gene for de badende.
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GLÆDELIG JUL ALLE SAMMEN!

