
 

Nyhedsmail NorVin, den 15. marts 2023  

 

1) Sauna fra onsdag den 15. marts 2023 (denne vintersæson 
slutter søndag den 30. april 2023)  

Så åbnes der fuldt op for varme på saunaen igen. Saunaovnen vil være tændt som følger:  

Mandag til fredag: kl. 05:30 til kl. 21:30 

Lørdag og søndag: kl. 06:30 til kl. 21:30 

Saunadør er åben fra kl. 05:00 til kl. 24:00 

Opvarmning af sauna tager ½-1 time, efter at ovnen er tændt. 

 

2)    Sauna dør, varmefølernes placering i saunaen samt lys ved 
nedgang til vandet ved sauna.    

 
Saunadør knirker og kan være stram. Adskillige eksperter har forsøgt uden held desværre at smøre 
døren. Vi forsøger at slå dørpumpen fra for at minimerer knirkeriet. Ny dør med glas er på 
ønskelisten for den kommende sæson 2023/2024, som starter den 1. oktober 2024. Arbejdet 
forventes udført hen over sommeren.   

Der er bestilt opsætning af lys på vandet ved trappen ud for saunaen. Bliver sat op efter den 15. 
marts, elektriker er på platformen de næste par dage.  

Når elektriker alligevel er ude på anlægget, vil vi bede ham om at kigge på varmefølernes placering 
i saunaen. Håber de kan sættes lavere, så saunaovnen kan arbejde på basis af en mere reel måling 
af temperaturen i den højde, hvor vi sidder.  

 

3)    Kontrol af korrekt brug af armbånd på Den Flydende Platform. 
 
Armbånd (både røde og hvide) er personlige og må ikke lånes ud. Gæster, venner etc. må ikke 
benytte indendørsfaciliteterne som sauna, omklædning, toiletter og fælleslokale. Overtrædelse af 
dette vil medføre inddragelse af armbånd og eksklusion. Der foretages løbende stikprøvekontrol. 

Hvis man har glemt sit armbånd er det bare ærgerligt, så har man ikke adgang.     



  

 

 

4)    Sauna kapacitets udnyttelse etc.  
 
Bestyrelsen modtager løbende en stor mængde varierende forslag til drift af klubben. 

 
Klubben har på nuværende tidspunkt 2050 fuldgyldige sauna medlemmer, 1190 med røde 
armbånd (adgang uden sauna) og 1632 på ventelisten. Herudover skal vores beslutninger 
afstemmes med de syv øvrige foreninger, som anvender det fælles aktivitetshus (herunder 
saunaen). 

 
For at imødekomme behovene hos flertallet af medlemmer og de øvrige foreninger, er det derfor 
helt afgørende, at vores systemer, aftaler og regler er så enkle og enstrengede som overhovedet 
muligt. Det gælder også politik for adgang. 

 
Det er dog vigtigt for os at sige, at alle ideer og forslag tages seriøst og indgår som en del af vores 
løbende udviklingsarbejde i NorVin og i samarbejde med de øvrige foreninger, som anvender 
faciliteten. Fremtidige modeller for adgange og håndtering af den desværre meget lange ventetid 
er åbenlyst et centralt spørgsmål i den forbindelse. 

 
  

5)      Fuldmånedyp torsdag den 6. april 2023 kl. 20.00-22.00  
 
Denne sæsons sidste fuldmånedyp finder sted torsdag den 6. april kl. 20-22. Adgang til sauna for 
medlemmer med rødt eller hvidt armbånd. Der vil være hygge og lidt til ganen.  

 

6)    Generalforsamling 2023 afholdes torsdag den 25. maj 2023 kl. 19-
21 i Østerbrohuset i Århusgade.     

 
Datoen for GF har fremgået at hjemmesiden aktivitetskalender siden efteråret.  

Indkaldelse etc. udsendes jævnfør reglerne i vedtægterne.  

 

7)    Behold anciennitet til sauna mens du holder pause.  
 
Husk at hvis du vil holde pause med dit saunamedlemskab, er dette muligt uden at miste din 
anciennitet. Det koster ikke noget. Du kan blive overført til passive venteliste. Når du igen vil være 
aktiv saunabruger, kontakter du admin@nordhavnvinterbaderklub.dk, og du vil kunne opnå 
saunaadgang ved førstkommende optag, som normalt er i oktober måned.  

 

  

mailto:admin@nordhavnvinterbaderklub.dk


8)    Aktiviteter i fælleslokalet – fremgår af Nordhavn IF’s hjemmeside. 
 
Der kommer flere og flere foreningsaktiviteter i fælleslokalet, hvilket er super dejligt.  

Du kan tjekke, hvornår der er aktiviteter i fælleslokalet via dette link til Nordhavn IF’s hjemmeside: 

www.nordhavnif.dk/kalender 

Linket fremgår også af NorVins hjemmeside.  

Fælleslokale er til fri afbenyttelse for medlemmer (ingen gæster) hvis lokalet ikke er reserveret til 
foreningsaktiviteter. Husk at rydde op efter dig, og tag alt affald med. Skraldespande tømmer ikke 
sig selv.  

Husk – fælleslokalet må ikke bruges som privat hjemmearbejdsplads. Lokalet er beregnet til 
fællesskaber og hygge.  

 
 

9)    Facebook  
 
Vær opmærksom på følgende omkring Facebook, tekst fra Facebook slået op 20. januar 2020: 

 

Kære Medlemmer, 
 
Facebooksiden vil fremadrettet være et forum, hvor medlemmer kan komme i kontakt, lave 
aftaler og kommunikere direkte med hinanden. 

Bestyrelsen kan som udgangspunkt ikke påtage sig at kommentere på de mange indslag og tråde, 
som kører her på siden. 

For at sikre et godt overblik, lægges al kommunikation fra bestyrelsen fremadrettet på foreningens 
hjemmeside: 

www.nordhavnvinterbaderklub.dk 

Ved nyt på hjemmesiden linker vi til det her på Facebook.  
NB! Undtagelsesvis kan det ske, at information kommer først på facebook, som det bl.a. var 
tilfældet i går aftes vedrørende, at der ville blive åbnet fuldt op for varme på saunaen her til 
morgen. Hjemmesiden, som er baserer på frivilligt arbejde, bliver opdateret så snart det er muligt. 
Hurtig information til mange i stedet for ingen information, blev prioriteret op i går aftes, da 
beslutningen i Nordhavn IF’s bestyrelse om fuld genåbning var truffet kl. 20.  

Alle henvendelser til bestyrelsen skal rettes til bestyrelsen på mail. Mailadresser kan ses på 
hjemmesiden.  

Ønsker du at komme på ventelisten til medlemskab, kan du læse mere om vilkårene på 
hjemmesiden. 
 
 

Nyd foråret 

Bestyrelsen 

 

http://www.nordhavnif.dk/kalender
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nordhavnvinterbaderklub.dk%2F%3Ffbclid%3DIwAR3BUo3OcM9iwkEMZU9_6vSuic9CUFxPgTvTfOR5u9pBaDDU3QDVGVH6ifg&h=AT3heZk2jkJ3DE6Jqq0yDnFXLFYLeDytB7ec1-hXfO-OOZOYmmoODYLLAGE7fAzA_IqZVAIaaQjp4dynT11tidvz5Hup_qwEXr8FhBMOa35wznrw_xr1dpCFzcomDp4jHgOo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2vQMvUvyHIyUVXS08nwg9311f1LUcdMWa5SH_rv0yE_F8nZZDJckf1R4dx5Hp3ije9wzj1RneXkqR2-jbJLUmb63ICp682qNuIDOBoNO4Xa4cg4eeGFEK2jdPONlpbyvndRe0QnUFo3Wz9GhOXvOsmOP1KTWLGkS4a_jQ

