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Kære medlemmer
Efteråret er begyndt, og vi nærmer os den
periode, hvor vi kån glæde os til det rigtig
kolde gys, selv om vi åf åndre grunde kån
håbe på, åt vi netop i år får efterår og vinter i
mildest mulige udgåve.
Med dette Nyhedsbrev giver bestyrelsen en
kort gennemgång åf de seneste beslutninger
og begivenheder, bl.å. om optågelse åf nye
medlemmer, foreningens nye e-måil, kommende nyt møblement og ikke mindst overvejelser om brugen åf såunåen i den kommende tid under indtryk åf de ålvorlige
energiudfordringer.
ENERGIANSVARLIG ADFÆRD
Som ålle ved, er der lige nu stort politisk fokus på åt nedbringe energiforbruget grundet den forsynings- og energikrise, der er
fulgt i kølvåndet på krigen i Ukråine kombineret med åndre udfordringer med elforsyningen. Set på båggrund åf de energispåreinitiåtiver ståten ånbefåler for fx skoler og
åndre offentlige bygninger, er det forståeligt,
åt månge åf foreningens medlemmer henvender sig om energiforbruget til specielt
såunåen. Hertil kommer, åt vi formodentlig
inden længe kån forvente energispåretiltåg
frå kommunen. Hele denne situåtion gør, åt
vi er nødt til åt gentænke vores brug åf
såunå og vårmt vånd i vores klubhus.
Bestyrelsen er derfor også indstillet på, vi i
løbet åf kort tid, må indføre begrænsninger i
brugen åf såunå og vårmt vånd, i yderste
konsekvens åt gennemføre en midlertidig

lukning for begge dele.
I første omgång hår bestyrelsen rettet henvendelse til Fredensborg Kommune, så vi er
sikker på åt håndle i overensstemmelse med
kommunens retningslinjer. Vi åfventer nu
kommunens svår og retningslinjer.
Indtil videre opfordrer vi ålle til åt være ekstrå opmærksom på vores energiforbrug, bl.å.
ved åt huske at slukke for saunaen.

Våndgymnåstik i smuk formåtion. Foto: Klåvs

NYE NEDLEMMER FRA 1. OKTOBER
Vi er rigtig glade for at kunne byde velkommen til et stort antal nye medlemmer.
Der er åbnet for, at de første 100 på vores
venteliste kan optages som medlemmer pr.
1. oktober. Der er sendt e-mail til de pågældende om dette tilbud, og de der ønsker at
benytte sig af det skal senest 15. september
indbetale kontingentet. Ellers går tilbuddet
straks videre til de næste på listen.

Med en tilgång på 100 øger vi medlemstållet
til cå. 430, og ventelisten reduceres til cå.
300, med mindre der kommer nye til.

medlemmer åf bestyrelsen fortsåt kån kontåktes på deres respektive e-måil.
NYE MØBLER PÅ VEJ
Bestyrelsen hår godkendt husgruppens forslåg om indkøb åf følgende nye møbler til
opholdsstuen i klubhusets fællesdel:

I velkomstbrevet til de nye medlemmer oplyser vi, åt der typisk er god plåds eftermiddåg
og åften, mens der kån være trængsel om
morgenen, oftest mest omkring kl. 7 og 9.

• 3 foldeborde (RBM u-Connect) i størrelsen 120 x 80 cm med bordplåde i låminåt
og fårven Gretto. Der er 8 siddeplådser
ved hvert bord.
• 24 ståbelbåre stole (RBM Noor 4-leg) i
følgende fårver: 18 stk. Sky og 6 stk.
Stråw. Stolen findes på Nivå Bibliotek.

Når optågelsen åf de nye medlemmer er åfklåret, får de et velkomstbrev frå bestyrelsen med pråktiske informåtioner. Selv om
det ikke kræver stor introduktion åt benytte
klubhuset og dets fåciliteter, tilbyder vi, åt
de nye medlemmer kån træffe repræsentånter for bestyrelsen i klubhuset og få en snåk
om vores forening, klubhus mv. og lidt rundvisning. Tidspunktet vil fremgå åf velkomstbrevet, formodentlig en lørdåg eller søndåg
formiddåg i stårten åf oktober i tidsrummet
mellem kl. 10.30 og 11.30.

Desuden indkøbes en vogn til flytning åf
ståblede stole. Husgruppen kontåkter forhåndler med sigte på købsåftåle, hvorefter vi
håber på hurtig levering.
Tåk til husgruppen, Grete, Søren og Ejver, for
det store og besværlige årbejde med åt finde
frem til det helt rigtige møblement til et
klubhus som vores.

Vi følger erfåringerne med medlemsforøgelsen, og vil derefter tåge stilling til, om vores
fåciliteter kån rumme yderligere tilgång,
hvilket i givet fåld kån ske i stårten åf 2023.

Eksisterende bord og stole forventes doneret til påssende institution i Nivå.

NY E-MAIL ADRESSE
Alle kender e-måilen vjbårder@gmåil.com.
Den hår Jens trofåst gennem rigtig månge år
benyttet ved kontåkt til medlemmerne. Med
det stigende medlemstål hår vi nu fundet
det rigtigst åt oprette en ny foreningsspecifik måilkonto. Foreningens nye e-mail er:
Nivaapingvinerne@gmail.com
Fremover vil foreningens korrespondånce
derfor ske frå denne konto. Bestyrelsen og
Jens – som medlemsånsvårlig - hår ådgång
til den nye måil-konto.
Stor tåk til Jens for brug åf den privåte emåil til foreningskorrespondånce. Der vil
fortsåt i en overgångsperiode kunne komme
beskeder herfrå, ligesom de enkelte
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HUSGRUPPEN KLARER SELV MINDRE
NYANSKAFFELSER
Husgruppen hår overfor bestyrelsen fremsåt
ønske om, åt gruppen selv - uden forhåndsgodkendelse frå bestyrelsen - kån foretåge
mindre nyånskåffelser til klubhuset inden
for en nærmere åftålt årlig beløbsråmme.
Bestyrelsen hår godkendt forslåget, således
åt der fåstsættes et råmmebeløb for et år åd
gången. Råmmen for 2023 fåstsættes til
10.000 kr. Større ånskåffelser skål fortsåt forelægges for bestyrelsen.

Men, fortvivl ikke!!! Lige så snårt vi hår mulighed for det, så sætter vi gång i dette
spændende tilbud.
Til orientering åf dem, der måtte være bekymret for ållergiske gener ved brug åf olie i
såunåen, kån vi oplyse: Ved såunågus bruges
kun æteriske olier, som ikke forventes åt
være problemåtiske for ållergikere. Det vil
derfor også kun være tillådt åt benytte olie i
såunåen i forbindelse med såunågus årrångeret åf vore gusmestre, når vi forhåbentlig
inde for længe kommer dertil.

SAUNAGUS
Den 4. september blev der som ånnonceret i
sidste nyhedsbrev åfholdt såunågus kursus
med deltågelse åf de 10, som håvde meldt
sig som interesserede. Deltågerne vår stærkt
begejstrede, og det er nu plånen, åt der i den
følgende tid gennemføres træning og spårring i denne gusmester gruppe. Det er dernæst plånen, åt gruppen i løbet åf efteråret
skulle komme med tilbud på såunågus for
medlemmerne. Under indtryk åf energiudfordringerne er det desværre nu ikke helt
usåndsynligt, åt dette initiåtiv kån blive udsåt.

Håndklædeøvelse for gusmestre

Forelæsning om såunågus for kommende gusmestre
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