Nyhedsbrev
April 2022
Drøftelse af god saunaadfærd
Vi gør nu de første erfaringer med den nye
sauna og ”saunahuset” i det hele taget, og bestyrelsen samler forslag og ideer til retningslinjer for god anvendelse og god adfærd. Under drøftelserne om brug af saunaen var det
tydeligt, at de nye faciliteter er blevet modtaget med stor begejstring. Som punkter, vi skal
være opmærksomme pa, blev bl.a. nævnt
bænkenes højde, ovnens placering, hvordan
vi undgar at slæbe sand og grus med indendørs, matter, rengøring, instruks til betjening,
tænd- og slukketider, og om vi skulle tillade
en vis adgang for børn og gæster.

Kære medlemmer
Vi er mange, der ”holder af hverdagen”, især
nar den starter blandt pingviner, nar vand og
vejr er, som det skal være, og bro, klubhus, og
sauna virker efter hensigten. Efter lang tids
indsats med tilbygning og senest renovering
af klubhusets fællesdel har vi naet malstregen
for disse store forbedringer.
Vi kan holde endnu mere af hverdagen.
I dette Nyhedsbrev far I bestyrelsens opdatering pa de seneste begivenheder.
MEDLEMSSTATUS

Bestyrelsen samler op pa det hele og udarbejder retningslinjer, som kan bidrage til den
bedste anvendelse af faciliteterne.

I efteraret optog vi yderligere medlemmer fra
ventelisten. Klubben har aktuelt godt 320
medlemmer og 350 pa venteliste. Det er bestyrelsens opfattelse, at ventelisten fortsat
skal være aben, men at vi skal vente med at
tage nye ind, til vi har flere erfaringer med de
nye faciliteter i form af tilbygning og ny
sauna. Der skal være plads, og det skal være
rart.
KORT FRA GENERALFORSAMLINGEN
Der var generalforsamling den 24. februar, og
I har alle faet tilsendt referatet. Her derfor
blot enkelte hovedpunkter.

Generalforsamling: Mange deltagere og livlig debat

1

Børn og gæster
Vi havde en grundig drøftelse af et medlemsforslag om mulighed for evt. at kunne medtage børn i klubhus og sauna pa afgrænsede
tidspunkter. Medlemskab er i henhold til vedtægterne forbeholdt personer over 18 ar.
Forslaget om at abne for begrænset adgang
for børn blev forkastet med 31 stemmer
imod og 8 for.
Bestyrelsen oplyste i denne forbindelse, at
det indtil videre heller ikke er tilladt at medbringe gæster i klubhus og sauna. Dels er
medlemstallet øget markant, og dels afventer
vi lidt flere erfaringer med brugen af de nye
faciliteter. Bade bro, omklædning og sauna
har begrænset kapacitet, ligesom der er begrænset adgang til klubhusafsnit fælles med
Vandskiklubben. Viser det sig, at der er plads
til flere, er det bestyrelsens udgangspunkt, at
vi skal prioritere de mange pa ventelisten.
Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Else Frydensberg (formand) og Lisbet Elkjær Vinther samt nyvalg
til Jørgen Balling Rasmussen i stedet for Helle
Brøgger, der ikke ønskede genvalg.
Stor tak til Helle
Else rettede en stor og velfortjent tak til Helle
for de mange ars indsats i bestyrelsen og for
vores klub i det hele taget, fx de mange Nyhedsbreve gennem arene.
DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig
med følgende fordeling af posterne – her med
foto, tlf. og mail, sa I kan kontakte os om stort
og smat.
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Else Frydensberg
Formand
52 11 38 00
else@fryd.dk

Claus Corneliussen
Næstformand
50 11 80 11
clauscorneliussen@
yahoo.dk

Jørgen Balling
Rasmussen
Sekretær
29 46 60 47
jorgenballing@
gmail.com

David Trier
Frederiksen
Kasserer
21 94 89 34
dt.frederiksen@
gmail.com

Lisbeth Elkjær Vinther
Bestyrelsesmedlem
61 62 43 96
Lisbet.Elkjaer@
gmail.com

Susanne Lindholt
Suppleant
20 64 41 24
s.bjerg.lindholt@
gmail.com

FARVESKIFT PÅ LÅSEPANEL

KLUBHUSET KLAR EFTER VANDSKADE

Bemærk: Farvekoden på låsepanelet ved døren til den nye tilbygning er ændret til den
mere logiske:
rød = låst og grøn = åben.

Som alle sikkert har bemærket, er tagrenoveringen efter vandskade på klubhusets opholdsstue og køkken afsluttet. Efter grundig
rengøring og desinficering efter skimmelsvampen kunne vi igen tage den del af klubhuset i brug i starten af marts.

HUSK AT LÅSE
Der har desværre været flere eksempler pa,
at klubhuset har staet ulast efter at sidste
bruger har forladt huset. Det skal derfor indskærpes: HUSK ALTID AT LÅSE EFTER DIG,
NÅR DU SOM DEN SIDSTE FORLADER
KLUBHUSET. Det gælder bade for fællesdelen af klubhuset og for saunahuset.

Mange har længe talt for en forbedring af
møblementet i klubhuset. Efter aftale med
Vandskiklubben forbereder vi nu en udskiftning af det meste af møblementet. Husgruppen har fået til opgave at finde forslag til gode
løsninger.
INDVIELSE AF TILBYGNING OG SAUNA

NYE ADGANGSTIDER FRA 16. APRIL

Færdiggørelse og ibrugtagning af den nye tilbygning og sauna er blevet markeret og fejret
med to arrangementer.

Efter aftale med Vandskiklubben gar vi pr. 16.
april over til sommeradgangstiderne for klubhusets fællesdele. Tiderne er som sidste sommer, dog forlænget med 1 timer pa hverdage.

Den 5. februar markerede vi ibrugtagningen
med et velbesøgt morgenarrangement med
boblevin og croissanter.

Adgangstider til klubhusets fællesdel:
Sommerhalvåret 16/4 – 30/9:
Hverdage kl. 05:00 – 12:00
Weekend kl. 05:00 – 10:00
Adgangstider for vinterhalvåret bliver som
hidtil: 1/10 – 15/4: 05.00 – 18.00
Saunahuset (den nye tilbygning) kan som
hidtil benyttes af medlemmer døgnet rundt.
Vi forventer, at selve saunaen lukkes i perioden juni, juli og august.
SAUNAEN
Det er fortsat sadan, at den første morgenfriske sa vidt muligt tænder saunaen om morgenen. Den slukker igen kl. ca. 11 (formiddag!).
Er der medlemmer, som bruger den senere,
ma de selv tænde – og slukke igen efter brug.

Snoren klippes ved indvielsen den 6. april

Den officielle indvielse i samarbejde med Fredensborg Kommune blev afholdt den 6. april.
Der var veloplagte taler fra Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Formand for Fritids- og
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Idrætsudvalget Soma Mayel, Formand for
Plan-, Trafik- og Klimaudvalget Lars Simonsen samt vores formand, Else Frydensberg.
Alle gav udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet mellem alle involverede i processen,
og ikke mindst blev der udtrykt begejstring
over det flotte resultat. Rigtig mange var
mødt op, bl.a. repræsentanter for øvrige klubber pa havnen.

KORT STATUS OM DIVERSE
Nyt trappetrin: Efter vinterens slitage på trappen er
et ødelagt trappetrin udskiftet.

Trappetrin udskiftes

Tilbygningen malet: Tilbygning fremtræder
nu flot og harmonisk med samme udvendige
farve som resten af klubhuset.

Der var stort fremmøde til indvielsen

Beplantning ved Pingvinhøjen: Anlægsgartneren har tilrettet Pingvinhøjens ”skrænter”,
plantet havtorn og syren samt dekoreret med
kampesten.

Fornem serveringen ved indvielsen

Anlægsgartneren smukkeserer Pingvinhøjen
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