
 

 Nyhedsbrev nr. 1 10.08.2020 

       

Kære medlem eller ventelistemedlem.  

Håber alle nyder sommeren, selv om det er vinteren, der er vores primære sæson! 

 

Velkommen til denne første nyhedsmail, som vi planlægger at følge op med flere i fremtiden.  

  

Medlemssystem: 

Alle medlemmer, uanset medlemstype, er konverteret til foreningens nye medlemssystem 
FlexyBox.  

Jeres oplysninger i medlemssystemet kan ses og tjekkes via følgende link: 
https://fitness.flexybox.com/nordhavnsvinterbadeklub 

I forbindelse med det nye medlemssystem (FlexyBox) bedes du: 

• tjekke om dine personoplysninger er korrekte; navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 
Hvis oplysningerne ikke er korrekte eller mangler, bedes de opdateret. Hvis du ikke selv 
kan opdatere oplysningerne, f.eks. navn, sender du mail til 
admin@nordhavnvinterbaderklub.dk, der så vil sikre opdatering.  
  

• opdater gerne med dine dankortoplysninger, således at næste kontingentopkrævning kan 
blive foretaget automatisk.  

 

 

https://fitness.flexybox.com/nordhavnsvinterbadeklub
mailto:admin@nordhavnvinterbaderklub.dk


Kontingentopkrævning: 

Næste kontingentopkrævning, som dækker perioden 1.10.2020-30.09.2021, vil blive udsendt via 
foreningens nye medlemssystem ultimo september/primo oktober 2020 (umiddelbart efter 
afholdelse af generalforsamling).  

  

Covid-19: 

Husk at holde afstand og følg de regler for genåbningen, som fremgår af foreningens hjemmeside 
www.nordhavnvinterbaderklub.dk 

Der er rengøring om formiddagen alle ugens 7 dage. Giv plads til rengøringen.  

  

Adgang til omklædning, fællesrum og toiletter: 

Adgang til alle indendørsfaciliteter er kun for medlemmer - ingen gæster. 

Nøglearmbånd må ikke udlånes, heller ikke til ens børn. Børn under 18 år har kun adgang ifølge 
en forælder. Legekammerater har ikke adgang.  

 

Låse på døre og porten:  

Låsene er ved at blive udskiftet til en version uden vridere etc. Løsningen bliver tilsvarende den 
løsning, der er testet på døren fra platformen til fælleslokale og toiletterne.  

Man holder sit nøglearmbånd op til den sorte boks, der er ved siden af døren, og venter på at en 
lille lampe lyser grønt. Der skal ikke bruges nogen koder, kun nøglearmbåndet.  

Installation forventes færdig på fredag d. 14.8. 

 

Sauna:  

Saunasæson er normalt fra 1.10. til 30.4.  

Hvilke Covid-19 regler, der gælder når åbningstidspunktet nærmer sig, vides af gode grunde ikke 
pt.  

 

Generalforsamling:  

Generalforsamling planlægges at finde sted mandag d. 28.9.2020 kl. 19-21.  

Vi vil selvfølgelig sikre at der leves op til Covid-19 forskrifter etc.  

Dagsorden, lokation etc. følger senest mandag d. 7.9.2020. 

http://www.nordhavnvinterbaderklub.dk/


 

Udendørsområder: 

Alle udendørsområder (både før og efter porten) er Københavns Kommunes ejendom og ansvar.  
Københavns Kommune bestemmer også, om porten er åben eller lukket. Porten er kun lukket pt. 
på grund af Kommunes Covid-19 regler.   

Foreningerne under Nordhavn IF, herunder NorVin har eneret på adgang til indendørsfaciliteterne. 
Nordhavn IF står for driften af indendørsfaciliteterne og Københavns Kommune for alle 
udendørsområder.  

 

Hunde og andre kæledyr: 

Hunde og andre kæledyr er forbudt på hele platformene – både ude og inde. Denne regel er 
fastsat af Københavns Kommune og gælder for alle havnebade og badezoner i Københavns Havn.  

 

Fejl og mangler: 

- Porten er i stykker. Københavns Kommune kommer på besigtigelse fredag eftermiddag 
(14.8) 
 

- Herreomklædning, afskærmning for vind, regn etc. fra vest. Løsning undersøges med 
arkitekterne bag huset. 
 

- Begge omklædningsrum, afskærmning for indkik fra platform. Løsning undersøges med 
arkitekterne bag huset.  
 

- Saunaforrum, afskærmning for vind og kulde. Løsning undersøges med arkitekterne bag 
huset.  

 

 

Fortsat god sommer  

Bestyrelsen    

 

 


