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Vil du gratis med på
saunaevent 2017?
Hvis du melder dig som frivillig og lægger
sølle 4 timers arbejde i saunaeventen, så
deltager du ganske gratis i resten af
eventen inkl. forplejning undervejs!
Vi mangler p.t. 20 hjælpere mest torsdag
og fredag formiddag til opstilling af telte og
vildmarksbade m.m.
Meld dig med det samme, så du ikke
glemmer det, på:
https://saunaevent.splashthat.com/ Se
også: http://saunaevent.dk/wp/

Generalforsamlingen!
Referat fra ordinær generalforsamling i Det Danske Saunaselskab 2017.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.

2: Formandens beretning.
3: Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
4: Fastsættelse af kontingent
5: Indkomne forslag.
6: Valg af formand.
7: Valg af kasserer.
8: Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
9: Valg af 1 revisor. og 1 revisorsuppleant.
10: Eventuelt.
§ 5 B Valg af revisor
1: Revisorer vælges for 2 år ad gangen.
2: Revisorsuppleanten vælges hvert år.
På valg er:
Kasserer: Helge Bøgegaard, som modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne: Kim P. Pedersen (næstformand), Lay Pang Ong, Liselotte Persson og
Finn Gullev, alle modtager genvalg.
Revisorsuppleant: Anders Julius Caseves, som ikke modtager genvalg.
Udpeget af bestyrelsen er webmaster Jann Kuusisaari.
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen: 1. Forslag om ændring af foreningens engelske navn
fra ”The Danish Sauna Society” til ”The Danish Sauna Association” med begrundelse i, at vores
paraplyorganisation hedder ”The Internatonal Sauna Association”. 2. Under § 5 B ændres ”Revisorer
vælges for 2 år ad gangen.” Til: ”En revisor vælges for 2 år ad gangen i lige årstal.” En rent praktisk
ændring, så vi ikke skal rode rundt i gamle referater, for at finde ud af om revisoren er på valg eller ej.
Referat:
Generalforsamlingen blev afholdt mandag d. 6. marts 2017 kl. 19.00 i Fittnessworlds kantine i
Frederiksberg Svømmehals bygning.
Til stede: Helge Bøgegaard, Lay Pang Ong, Kim P. Pedersen & Michael B. Jensen
Ad 1: Formanden påtog sig hvervet som dirigent. Og konstaterede at generalforsamlingen var
indkaldt i henhold til vedtægterne. (Kim P. Pedersen blev udpeget som referent!)
Ad 2: Formandens beretning for året 2016:
Siden sidste generalforsamling tirsdag d. 3. marts 2016 har vi bedrevet følgende:
Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med følgende bestyrelse:
Formand:
Michael B. Jensen
Næstformand:
Kim P. Pedersen (som også repræsenterer DDS i ISA’s bestyrelse.)
Kasserer:
Helge Bøgegaard
Sekretær:
Vakant
Bestyrelsesmedlem:
Lay Pang Ong
Bestyrelsesmedlem:
Liselotte Persson
Bestyrelsesmedlem:
Finn Gullev
Bestyrelsesmedlem:
Jann Kuusisaari (som også er foreningens webmaster.)
Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling + en ekstraordinær
generalforsamling i august og på disse fundet på mange nye tiltag takket være nye
bestyrelsesmedlemmers kreativitet samt udefra kommende udfordringer.
Vi har i årets løb fået flere nye medlemmer, så vi nåede op på 118 registrerede medlemmer pr.
31/12-2016. Heraf 24 husstandsmedlemmer og 12 firmamedlemmer. Det er en fremgang på 5
medlemmer i forhold til året før, 4 husstandsmedlemmer og 3 firmamedlemmer.
Teltsaunaerne har været i brug og de har givet nye medlemmer, hvoraf mange desværre ikke ville
fortsætte deres medlemskab i år, men sådan er vilkårene vel, og vi fik indtægter til vedligeholdelsen.
Teltsauna 1 (som er i Jylland) har været brugt til Saunaeventen og på Danske Naturisters årlige ø-lejr
i slutningen af maj, Teltsauna 2 (som er på Sjælland) er blevet brugt til Saunaeventen i marts og af
Andreas Sørensen 3.-5. april, Mikkel Sandorff 2-3/9, vinterbadeforeningen Bifrost d. 18. september til
deres hvervedag, samt 14.oktober til Københavns Kulturnat ved Nordens Hus på Gl. Strand. I julen
var den igen i år ramme for Janna Honkalas julesauna for familie og venner. I januar var den med til
Cold Karma Days ved Børskajen, København. Røgteltsaunaen blev brugt til Saunaeventen 2016 i

marts og til Danske Naturisters saunaaften i Tysmosen i november, hvor den stadig står, så vi kan
invitere vores medlemmer + DN til teltrøgsauna f. eks. på saunaens dag og ved andre lejligheder. Det
er nemlig en tung sag at stille op og pille ned. Vi har fået bevilget penge fra Friluftsrådet til den.
Vi har i årets løb udstedt 1 nyt saunacertifikat, til Espergærde Badelaug.
Årets saunarejse 7. – 9. oktober gik til Sveriges vestkyst med rekord deltagelse med 23,5 glade
deltagere. Turen er beskrevet i Sauna-Posten.
Saunaens dag, som er hvert år på Saunaselskabets stiftelsesdag d. 14. april (2003), Fik vi ikke gjort
så meget ud af, mest fordi den faldt tæt efter Saunaeventen 2016, som nok fik taget pusten lidt fra
det ene bestyrelsesmedlem og et par menige medlemmer, der var involverede i dette projekt, som
desværre gav et stort underskud. I 2017 (næste uge) bliver eventen afholdt på et endnu større og
mere velegnet areal hos Strandbaren Halvandet, Refshalevej 325, 1432 København K Der er nu
mere styr på økonomien og faciliteterne kan spare os for mange udgifter. På denne event forventer
vi, at have premiere på mobilsaunaen, som nu endelig er ved at være færdig.
Årets største begivenhed var uden tvivl DDS afvikling af DM i saunagus 7. – 8. maj i samarbejde med
Øbro-Hallen og Sagatrim. Det forløb langt bedre end året før, dog med lidt færre deltagende
gusmestre end forventet, så vi måtte bede om hjælp med nogle enkelte opvisningsgus for at opfylde
vores forpligtelser med antallet af afholdte gus. DM blev fulgt op af et dommerseminar i november,
hvor vi fik evalueret og lavet workshop med kritisk gennemgang af regler og bedømmelseskriterier,
hvilket har resulteret i en helt ny udgave af bedømmelseskriterierne og stærkt reviderede regler.
Første weekend i august var vi delagtige i Tylö Nordiske Mesterskaber i saunagus med kvalifikation
til VM i Satama, Tyskland. Vi deltog med 2 dommere og beregningen og vi havde skaffet Tylö som
sponsor.
Saunaposten er udkommet 9 gange siden sidste GF, og vores webmaster har lagt dem i forkortet og
redigeret form på vores hjemmeside. Hjemmesiden får løbende forbedringer og tilføjelser, og
næstformanden arbejder på en helt ny og moderniseret udgave. Vi takker Jann for hurtige
opdateringer og Kim for indsatsen med den nye hjemmeside, som forventes at gå i luften i løbet af
2017.
Gusmesterkurserne er blevet både kendte og populære og der er blevet afholdt 3 kurser med
sammenlagt 27 deltagere. Disse kurser bidrager i væsentlig grad til Saunaselskabets økonomi, og
det skal nævnes, at flere deltagere, der har været på andre kurser, giver udtryk for, at vores kurser er
de mest seriøse og mest prisgunstige.
Jeres formand har i perioden været ude og holde foredrag 2 gange. Til vinterbadeforeningen Bifrosts
jubilæumsfest med emnet: Danskernes manglende saunakultur. Til folkemøde i Nysted biograf og
kulturhus med emnet: Hvorfor saunabade og vinterbade i anledning af vores medlem Jens
Frederiksens initiativ med at starte en (sauna)badeklub i Nysted.
Ad 3: Regnskab
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Helge fremlagde ligeledes et budgetforslag for 2017, som der ingen protester var imod.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent.
Kr. 150,- for personligt medlemskab inkl. husstandsmedlem bibeholdes. Firmakontingentet fastsættes
til kr. 700,-.
Ad 5: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsens forslag blev godkendt uden
bemærkninger.
Så vedtægterne ændres således:
Foreningens engelske navn ændres fra ”The Danish Sauna Society” til ”The Danish Sauna
Association”.
Under § 5 B ændres ”Revisorer vælges for 2 år ad gangen.” Til: ”En revisor vælges for 2 år ad
gangen i lige årstal.”
Ad 7: Valg af kasserer.
Helge Bøgegaard blev enstemmigt genvalgt.

Ad 8: Valg til bestyrelsen.
Kim P. Pedersen, Lay Pang Ong, Liselotte Persson og Finn Gullev, blev alle enstemigt genvalgt.
Jann Kuusisaari blev udpeget som foreningens webmaster.
Ad 9: Valg til revisor suppleant.
Revisor suppleanten modtog ikke genvalg, og da der ikke var nogen der stillede op forbliver posten
åben.
Ad 10: Eventuelt.
Bestyrelsen skal blive bedre til at søge fonde og lign. til f. eks. saunagus DM og andre projekter.
Bestyrelsen skal se på mulighederne for at blive medlem af en paraplyorganisation som f. eks. DGI.
Referent: Kim P. Pedersen, renskrivning: Michael Besnier Jensen, Ishøj 13. marts 2017.
PS:
På bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som
følger:
Formand: Michael B. Jensen, næstformand: Lay Pang Ong, Kasserer: Helge Bøgegaard, Sekretær:
Kim P. Pedersen (repræsentant i ISA) og bestyrelsesmedlemmer: Liselotte Persson og Finn Gullev.
Webmaster: Jann
Kuusisaari. Næste
bestyrelsesmøde: 12-04-17
kl 14:30 i Frb.
Svømmehal.Sauna

event 2017
Billetsalget er åbnet og der
er gået hjemmeside og
Facebook side i luften med
alle relevante oplysninger.
Se:

https://www.facebook.com/events/405872986424717/ eller:
https://www.facebook.com/saunaevent.dk/?fref=ts samt hjemmesiden: http://saunaevent.dk/wp/ .
Det er lykkedes, at få Finlands Ambassades Ministerråd Kirsti Pohjankukka til at holde åbningstale,
og måske går hun også en tur i sauna? Dette naturligvis fordi vi skal benytte lejligheden til at fejre
Finlands 100 års jubilæumsår!

Saunarejsen!
Vi udsendte jo et særnummer af SaunaPosten med indbydelse til årets saunarejse
til 100 års jubilaren Finland. Der er allerede
nu 10 tilmeldte og maks er 15, og
flybilletterne til henholdsvis Stockholm og
Helsinki + flybilletten hjem fra Helsinki bliver
dyrere jo længere I venter, så det er NU du
skal huske at tilmelde dig og indbetale
depositum på kr. 1000,- til vores bankkonto
med dit navn på indbetalingen. Konto nr. står
nederst i Sauna-Posten!

Nyt fra bestyrelsen!
Mobilsaunaen er nu næsten færdig, der mangler blot montering af ryglæn ved bænkene, montering
af ovn og skorstens system samt tætning af taget og maling, så der er stor sandsynlighed for, at den
kan afprøves på Saunaevent 2017 på fredag og lørdag.
Vandkulturbåden havfruen! Medlemmer der vil have en nøgle til Havfruen, eller har glemt at forny
den, kan stadig nå, at købe en nøglebrik på Turistkontoret i Ishøj Bycenter, Store Torv 22 på 2. sal
(lige overfor Sundhedscentret) alle hverdage kl. 09.30 – 16.00. Der er nemlig stadig få nøglebrikker til
salg. Prisen er kr. 625,- for hele året + engangsgebyr for nøglebrikken på kr. 110,- Ishøj borgere
slipper dog 200 kr. billigere. Kom og bad med det meste af bestyrelsen alle dage fra kl. 13.00 til 21.00
undtagen onsdage!
Lyder det dyrt? Så tænk på, at hvis du bare bruger den en gang ugentligt, så koster det kun kr. 12,per gang!
Saunahatte! Om kort tid ankommer en sending saunahatte i uldfilt, hvor vi har et mindre antal med
Saunaselskabets logo på – medlemspris kun kr. 100,- per stk.
Til de, der vil med til DM i saunagus i Bjerringbro, har vi yderligere saunahatte med teksten:
Saunagus DM og vores logo til salg for samme pris, men kun i Bjerringbro!
Kontingent! Der er stadig få, der ikke har fået taget sig sammen til at betale kontingent, så denne
Sauna-Posten er den sidste de får, indtil evt. fornyelse af medlemskabet!!

DM i saunagus 2017!
Tilmeldingsfristen for gusmestre er nu udløbet og vi fik 12 tilmeldte i Klassisk saunagus ud af 17
pladser. I Showgus fik vi 11
tilmeldte ud af 12 pladser og i
Teamgus fik vi 5 teams ud af 10
pladser. Måske er det
varigheden på 3 dage, der
holder folk væk? Se:
www.saunagus-dm.dk

Nye medlemmer
Som en medlems service byder
vi hermed velkommen til de
medlemmer, der har meldt sig
ind siden sidste ”Sauna-Posten”.
Jan Jensen
Lone Kaas

Greve
Greve

Vi håber I vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.
Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til finsk saunakultur og værne om de
traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunabadningens generelle
betydning for et sundt liv og livsstil.
Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes på hjemmesiden, og
husk, at indmeldelser efter 1. november gælder for hele det næste år, og giver stemmeret på
generalforsamlingen i marts.
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

