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Nyhedsbrev 1_2021  

 

Kære medlem. 

Skønt med lidt frost i luften, nu kan kroppen godt mærke at vandtemperaturen er faldet til omkring 0 grader. 
Det føles så skønt. 

Corona: 

Som du allerede ved, er de indførte COVID19 restriktioner for samfundet desværre blevet forlænget til og 
med søndag den 7.2.2021. 
Det betyder at sauna, omklædning, toiletter og fælleshus fortsat ikke kan benyttes. 
  
Det vil fortsat være muligt at benytte platformen udendørs til badning og svømning, men alle indendørs 
faciliteter vil være lukket og låst. 
Husk at overholde forsamlingsforbuddet på max. 5 personer og 2 m afstand. 
  
Det betyder også at følgende aktiviteter er udskudt indtil de nuværende restriktioner, som påvirker vores 
forening, er ophævet: 
  
- saunateltevents på Gøteborg Plads 
- inspirationsforedrag omkring issvømning 
- alle yogahold 
  
   
Ekstra bænke - hjælpere har meldt sig og materialer er bestilt: 
Der er bestilt materialer til at bygge 4 udendørsbænke, og hjælpere til at bygge bænkene har meldt sig.  
  
  
Herreomklædning, afskærmning mod vest for vind og regn er sat op: 
I den forgangne uge er der blevet sat vind- og regnafskærmning op i herreomklædningen. 
  
  
Opdatering af persondatapolitik: 
Vi har opdateret vores persondatapolitik i henhold til GDPR. 

Opdateringen vedrører forhold omkring persondata i vores låsesystemer. 

 

I medlemssystemet giver du ved køb samtykke til gældende vilkår, hvori vores persondatapolitik er 

beskrevet. Du kan til enhver tid orientere dig om persondatapolitikken i medlemssystemet eller på 

foreningens hjemmeside under punktet "Medlem". Samtidig kan du læse den opdaterede persondatapolitik 

herunder: 

  



Generelle persondatabestemmelser 

NorVin behandler medlemmernes data i sikre låste systemer. I henhold til GDPR gælder de almindelige 
rettigheder om indsigt og sletteret, men det er en forudsætning for medlemskab, at vi kan behandle disse 
data. Data deles under ingen omstændigheder med tredje part og slettes ved udmeldelse. 

Logning i forbindelse med brug af nøglearmbånd 

Oplysninger omkring oplåsning med armbånd logges i op til ca. 10 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne 
ligger i et lukket og sikret system og kan kun tilgås af få betroede personer fra de respektive foreninger, som 
er brugere af Det Flydende Aktivitetshus i Nordhavn. 

  
Frostsprængning af vandrør i dameomklædning: 
Desværre er Det Flydende Aktivitetshus blevet ramt af fejl på eltracing af vandrør og pumper. Fejlen har 
bevirket, at der er sprunget et vandrør i dameomklædning, og derfor er al vand til den del af Det Flydende 
Aktivitetshus frakoblet. Dvs. at udendørsbruser og vandhane også er koblet fra. Fejlen udbedres af KK på 
deres regning.  
  
  
  
Fortsat god vinterbadning 
Bestyrelsen 


