
 

     Nordhavn den 6. april 2021 

 

Nyhedsbrev nr. 3_2021 

 

Så er foråret og sommeren ved at være rigtig på vej, og det betyder at vi vinterbaderne går lidt i hi. Men 

derfor ligger vi ikke stille. Vi skal være klar til næste sæson.  

Reparation af skader på anlægget: 

I ugen efter påske påbegynder Københavns Kommune reparation af de ødelagte vandrør, kloaker etc. 

Følgende skal bl.a. ske i løbet af de næste par måneder:  

- Platformen skal skadedyrssikres 

- Al rørføring (vand, el og kloak) skal gennemgås og repareres 

- Nye armaturer i omklædningsrum samt sandsynligvis ny væg og gulvbeklædning omkring 

bruseområderne 

- Gennemgang af alt træværk i sauna samt nyt gulv i sauna 

- Isolering af forrum til sauna 

- Glas i dør til sauna 

- Etablering af større varmtvandskapacitet 

- Skridsikring af udendørsområderne 

Det betyder at platformen kan blive spærret af i kortere perioder, således at håndværkerne kan udføre det 

nødvendige arbejde. Vis hensyn – det er til vores fælles glæde til næste sæson. 

 

Nyt havnereglement, badning udenfor badezonen er forbudt: 

Ultimo marts er der blevet offentliggjort et nyt havnereglement, som bl.a. betyder, at det nu er muligt for 

politiet at give bøder til personer, som bader udenfor baderzoner eller havnebade i Københavns Havn. VÆR 

OPMÆRKSOM på at badning fra broen, som vender direkte mod FN bygningen, er forbudt. Der er små skilte 

på broen. Badetrappen på dette sted er kun tiltænkt nødredning. Denne regel er ikke ny, men at der kan 

udskrives bøder, er nyt. 

Se det nye havnereglement her: https://byoghavn.dk/nye-muligheder-og-regler-for-livet-i-koebenhavns-

havn/ 

 

Adgang bag porten: 

Så længe porten er lukket, er der kun adgang for medlemmer, dvs. ingen gæster, bekendte eller lignende.  

Husk at holde afstand, og at der er forsamlingsrestriktioner. Derfor henstilles til at man ikke solbader, spiser 

mad etc. på området men kun kommer for at bade og forlader området derefter. Der kan solbades, hygges 

etc. inde på Sandkaj.  

Vis hensyn! Vi er mange medlemmer, som gerne vil nyde vandet uden at udsætte os for coronarisiko. 

https://byoghavn.dk/nye-muligheder-og-regler-for-livet-i-koebenhavns-havn/
https://byoghavn.dk/nye-muligheder-og-regler-for-livet-i-koebenhavns-havn/


Vær opmærksom på, at de andre klubber ikke nødvendigvis bruger armbånd som adgang for deres 

medlemmer (undtagen saunamedlemmer som alle har hvidt armbånd). Dvs. der kan sagtens være 

medlemmer fra de andre foreninger, som har adgang uden sauna, og som ikke har et rødt armbånd. De 

bruger sandsynligvis nøglebrikker i stedet for.  

I NorVin har vi alle armbånd (hvide hvis saunaadgang og røde hvis ikke saunaadgang).  

 

Generalforsamling torsdag den 27.maj 2021 kl. 19-21 

Vi planlægger at afholde generalforsamling torsdag den 27.maj 2021 kl. 19, hvilket er i overensstemmelse 

med vedtægterne.  

Om generalforsamlingen kan gennemføres fysisk, vil afhænge af hvilke coronarestriktioner, der er 

gældende til den tid. Vi håber generalforsamlingen kan gennemføres i lokalområdet.  

Dagsorden vil være jf. vedtægterne og endelig indkaldelse vil blive fremsendt senest torsdag den 6. maj 

2021 

  

Yoga 

Tirsdags-yogaholdene starter udendørs tirsdag den 13. april 2021 kl. 7:30-8:30.  

Øvrige hold er fortsat på standby, og så snart jeg har nyt fra vores yogalærer, vender vi tilbage til de direkte 

berørte holddeltagere.   

  

Idrætskonsulent 

Nordhavn IF har sammen med DGI Storkøbenhavn ansat idrætskonsulent, Lotte Tranekær, til at varetage 

diverse opgaver i relation til udvikling og understøttelse af idrætsaktiviteter i hele Nordhavnsområdet samt 

arbejde for foreningerne, der har adgang til Det flydende aktivitetshus.  

Lotte er tiltrådt den 1. april og vil på sigt arbejde fra fælleslokalet en til to gange om ugen.  

Tag godt imod Lotte, når I møder hende på platformen eller i området hen over sommeren.    

 

Vi glæder os til en forhåbentlig mere normal sæson 2021/2022.  

God sommer 

Bestyrelsen 

  


