23. marts 2022
Nyhedsbrev nr. 2 - 2022

1) Projekt Sauna nr. 2, status:
Vi har siden generalforsamlingen arbejdet videre med planer og undersøgelse af mulighederne for at
etablere mere saunakapacitet. Vi har holdt to møder med interesserede medlemmer med udgangspunkt i
de arkitekttegnede skitser vi havde fået produceret og præsenteret på generalforsamlingen. Alle input er
samlet op i et dokument, du kan læse ved at klikke her.
Vi har bedt Maritime Architecture Studio (som har tegnet de første skitser af anlægget) om at tage fotos
der visualiserer hvad et anlæg vil betyde for udsigten for beboere på Sandkaj og vi har holdt et indledende
møde med Grundejerforeningen, som vi løbende holder orienteret om forløbet.
I bestyrelsen ønsker vi at bygge et anlæg der både er tilgængeligt for alle mennesker – det vil sige vi ønsker
at få designet et anlæg der bygger på såkaldt universelt design - og et anlæg der er så miljø-og klimavenligt
som muligt. Det betyder at vi har besluttet at søge penge til nærmere undersøgelser af bruger behov for
brugere med handicap samt til afsøgning af mulige tekniske løsninger inden for universelt design.

Vi holder jer orienteret når der kommer afgørende nyt

2) Kommende aktiviteter:
Fuldmånebadning:
•
•
•

Lørdag den 16. april kl. 20:55
Mandag den 16. maj kl. 06:14 (delvis måneformørkelse)
Onsdag den 13. juli kl. 20:37 (supermåne)

Vi hopper i vandet og nyder en varm /kold drik efterfølgende.

Yoga:
•
•
•

tirsdag kl. 7:30-8:30 indtil den 21. juni (Lasse)
tirsdag kl. 8:30-9:30 indtil den 21. juni (Lasse)
onsdag kl. 7:00-8:00 indtil den 18. maj (Maylinn)

Skriv til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk for tilmelding og pris. Koster 75/80 kr. per gang.

3) Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling 2022 vil blive afholdt mandag den 30. maj 2022 kl. 19-221. Hvis muligt i BigBio.
Indkaldelse mv. jævnfør vedtægternes regler.

4) Midlertidige saunaer samt renovering af Det Flydende Aktivitetshus:
Adgang til omklædning samt sikker nedgang til vand forventes at være muligt omkring den 1. maj 2022.
Den midlertidige røde sauna på Gøteborg Plads vil være tændt til og med den 14. maj 2022. Herefter
fjernes den mobile sauna. Saunasæsonen starter igen til oktober 2022.
Den sorte midlertidige tøndesauna fjernes fredag den 1. april 2022 og erstattes ikke.

Husk altid at bære synligt rødt eller hvidt armbånd når du er i de midlertidige saunaer.
Husk altid at sidde på et frottehåndklæde i saunaen – ingen hud/badetøj må have berøring med bænkene.
Saltvand ødelægger bænke og træværk.

Nyd foråret og vi glæder os så meget til at kunne komme tilbage på Den Flydende Platform.
Bestyrelsen

