
 

       d. 05.09.2020 

Kære medlem eller ventelistemedlem.  

 

Nyhedsbrev 3 - 2020  

 

Følgende ordensregler er godkendt foreningerne imellem for brug af aktivitetshuset inklusive 
omklædning samt saunaen.  

Fælleslokalet må benyttes af medlemmer hvis der ikke er nogen aktiviteter/arrangementer. Se 
Nordhavn IF’s kalender på:   http://www.nordhavnif.dk/kalender 

 

ORDENSREGLER FOR AKTIVITETSHUSET, version af 30.08.2020 

Nordhavn IF har indgået en brugsaftale med Københavns Kommune om driften af fælleslokalet, 

foreningstoiletter, omklædningsrum og sauna. Denne brugsaftale udgør rammevilkårene for Nordhavn IF’s 

drift af faciliteterne, herunder de overordnede retningslinjer. Hertil kommer Københavns Kommunes 

generelle vilkår til drift af foreningslokaler, adgang og åbningstider til badezoner m.m. Alle brugere af såvel 

udendørs som indendørs faciliteter på Det Flydende Aktivitetshus er underlagt disse regler.  

Herudover har foreningerne under Nordhavn IF, der betaler for og har adgang til fælleslokalet, 

foreningstoiletter, omklædningsrum og/eller sauna, besluttet nedenstående ordensregler for disse 

faciliteter: 

• INGEN våd beklædning eller badetøj i fælleslokalet 

• Ingen mad eller alkohol i omklædningsrum og toiletter.  

• Fælleslokalet er til brug for foreningernes medlemmer og må IKKE udlejes, udlånes eller lign. uden 

forudgående aftale med Driftsgruppen. 

• Det er ikke tilladt at spille musik for åbne døre. 

• Musiksystemer/afspillere/højtalere m.v. er ikke tilladt på platformen 

• Brug af GRILL og/eller åben ild, herunder rygning er STRENGT forbudt  

på hele den flydende platform 

• Det er ikke tilladt at medbringe gæster på den del af platformen, der er beliggende  

bag, porten når porten er aflåst.  

http://www.nordhavnif.dk/kalender


• Det er ikke tilladt at medbringer gæster i indendørsfaciliteterne på nær eventuelle 

foredragsholdere, gæster til åbne arrangementer eller lignende.  

• Det er ikke tilladt at opsætte, ændre eller modificere nogle 

bygninger/bygningsdele/fastmonterede effekter på hele platformen, herunder i Fælleslokalet, 

toiletter, baderum m.fl. 

• Det er ikke tilladt, uden foregående tilladelse fra Driftsgruppen, at opsætte, bruge eller installere 

elektriske apparater i Fælleslokalet. Opladere til computere, mobiltelefoner eller lign., er dog tilladt 

i det omfang de ikke skader de eksisterende elektriske installationer.  

• Det er ikke tilladt at bruge andre varme/køle-kilder end det i fælleslokalet fastmonteret 

klimaanlæg.   

• De opsatte brandslukkere må ikke fjernes 

• Affald skal straks fjernes efter brug af fælleslokalet. Affaldet kan deponeres i containerne på 

Göteborg Plads.  

• Hunde og andre kæledyr er ikke tilladt i indendørsfaciliteterne eller på hele platformen med 

undtagelse af eventuel servicehund. 

• Der skal være ro mellem kl. 23-06.  

 

 

HUSK:  

• DU SKAL som bruger sikre dig, at fælleslokalet afleveres i den stand, du selv gerne vil modtage 

lokalet i – rent og pænt.  

• DU SKAL sikre dig, at lyset er slukket, døre og vinduer er lukket, når du som arrangør eller sidste 

mand forlader lokalet, samt at medbragte elektriske apparater er slukket/fjernet. 

• DU SKAL, hvis du bliver bekendt med det, indberette fejl og mangler, der kan have indflydelse på 

den daglige drift. Indberetningen skal ske til Driftsgruppen.  

• BRUG huset/platformen med din sunde fornuft – så kan alle få glæde af huset.  

• Se også separate ordensregler for Sauna 

 2150 NLM       TRI Danmark       2150 Kajakklub       CopenWater       Nordhavn Vinterbaderklub 

 

 

ORDENSREGLER FOR BRUG AF SAUNA, version af 30.08.2020 

• INGEN ADGANG UDEN SYNLIGT HVIDT ARMBÅND  

• Ingen gæster 

• Du SKAL have været i havet eller under bruseren før brug af saunaen.  

• Der må ikke være vådt badetøj direkte på saunabænkene. 

• Du skal være tildækket i saunaen og sidde på et frottéhåndklæde. 

• Ingen sko i saunaen. 

• Der må ikke stænkes eller hældes vand på saunaovnen. 

• Der må ikke bruges olier eller dufte i saunaen. 

• Tal dæmpet - saunaen skal været et rart sted hvor alle kan slappe af. 

• Der må ikke udøves nogen former for sport/fysisk træning i saunaen. 



• Luk dørene og porten pænt, således at smæk undgås. 

• Der må kun medtages drikkevand i saunaen - dvs. ingen øl, alkohol, saft, mælk samt madvarer af 

enhver art. 

• Børn u/18 år af medlemmer er velkommen i følgeskab med medlemmet på nærmere aftalte 

tidspunkter, og hvis der er plads. 

Endvidere skal Københavns Kommunes samt By og Havns regler for badning i Københavns Havn overholdes. 

Det betyder: 

- Der må kun bades i badezonen 

- Badende SKAL bære badetøj 

- Børn under 18 år må ikke vinterbade 

OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE REGLER MEDFØRER INDDRAGELSE AF BRUG AF SAUNAEN 

2150 NLM       TRI Danmark       2150 Kajakklub       CopenWater       Nordhavn Vinterbaderklub 

 

 

Udmeldelse af NorVin: 

Udmeldelse af NorVin sker ved at sende en e-mail til: 

Admin@nordhavnvinterbaderklub.dk.  

Aflevering af armbånd sker enten ved:  

- at aflevere det i postkassen, som er opsat ved døren ind til fælleslokalet eller  

 

- at sende det med posten til: NorVin v./Mette Cederkvist, Sandkaj 37 st.tv, 2150 Nordhavn 

mailto:Admin@nordhavnvinterbaderklub.dk


Covid 19:  

Der er opsat spritdispenser i begge omklædningsrum, lige inden for døren ind til fællesrum og 
toiletter. Der vil også blive opsat spritdispenser i forrummet til saunaen.  

  

Dameomklædning           Herreomklædning  Ved dør til toiletter 

Husk at holde afstand og vise hensyn! 

 

Sauna:  

Saunasæson planlægges at blive skudt i gang d. 1.10.2020 og løbe indtil d. 30.4.2021. 

Varme på saunaen fra kl. 06-22 alle ugens dage.  

De Covid-19 regler, der vil være gælder på åbningstidspunktet, vil blive fremsendt umiddelbart 
inden åbning.  

Der vil være begrænset kapacitet. Opmåling pågår pt.  

Hovedrengøring af sauna samt vinduespudsning vil foregå lørdag d. 26.9 kl. 12-15. Vi behøver 3-4 
personer som gerne vil hjælpe med hovedrengøringen. Skriv ASAP til 
admin@nordhavnvinterbaderklub.dk hvis du har lyst og mulighed for at hjælpe.   

 

Generalforsamling:  

Generalforsamling vil finde sted mandag d. 28.9.2020 kl. 19-21 i BIGBIO Nordhavn. Vi vil 
selvfølgelig sikre, at der leves op til Covid-19 forskrifter etc.  

Dagsorden fremsendes mandag d. 7.9.2020. 

mailto:admin@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.  

Der er blevet lagt midlertidig skridsikring på udendørsområderne. Der vil snarest blive lagt en 
prøve på den permanente skridsikring, som skal på hele platformen. 

  
 

Døren til brandslange har fået skiftet dørhåndtag, og den ene del af døren er blevet aflåst. Disse 
tiltag skulle gerne sikre, at de unge ikke kan bruge disse døre til at kravle op på taget.  

 

 

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.  



 

 

 

Venteliste: 

Venteliste oversigt vil blive fremsendt i separat mail til alle medlemmer på den aktive venteliste 
senest mandag d. 14.9.2020. 

Grundet Covid-19 vil vi som udgangspunkt tidligst optage medlemmer fra ventelisten til 
saunamedlemskab efter den 1.1.2021.  

 

Nyhedsbreve: 

Foreningens nyhedsbreve ligger også på foreningens hjemmeside under punktet ”Foreningen”. 

 

 

Med ønsket om et godt efterår.  

Bestyrelsen    


