10. februar 2015
Indhold:
Generalforsamling 2015
Sauna Event 2015
DM i saunagus 2015
Det er tid til at betale kontingent for året 2015!
Velkommen til nye medlemmer
Generalforsamling 2015:
Så er det tid for den årlige generalforsamling, som afholdes i det lille mødelokale på 1. sal i Frederiksberg
Svømmehal torsdag d. 12. marts 2015 kl. 18.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
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. (Lige år)
7: Valg af kasserer. (Ulige år, Helge Bøgegaard modtager genvalg!)
8: Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer. (Hvert år, Mogens Bille, Lay Pang Ong og Jann Kuusisaari modtager
genvalg, men vi kan godt bruge flere!)
9: Valg af 1 revisor (i lige år) og 1 revisorsuppleant. (Hvert år, Jakob Kjellberg modtager genvalg)
10: Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

Sauna Event 2015
Her deltog Saunaselskabet med begge teltsaunaer samt den interimistiske røgsauna i et partytelt.
D. 17. januar i tidsrummet fra kl. 13.00 til 24.00 var der op mod 300 saunaentusiaster på besøg, hvor de fik
mulighed for at prøve op til 6 forskellige saunaer. Teltsauna 1 (som nu er flyttet til Jylland) blev brugt med ”fuldt
udtræk” idet skillevæggen blev lagt op under taget, så hele teltet var en stor sauna. Så længe der blev fyret
grundigt i den fungerede den fint. Teltsauna 2 (som nu er stationeret på Sjælland) blev brugt på den normale måde
med forkammer og skillevæg og lille saunarum. Den interimistiske røgsauna i partyteltet blev lidt af en udfordring,
dels da den ved en fejl blev leveret uden gavle, så vi fik travlt med at købe 2 presseninger og lave interimistiske
gavle, dels fordi det blæste med en iskold og kraftig vind ind under teltets skørter, så den blev lidt fodkold. I øvrigt
et problem, der også kunne mærkes på de to ”normale” teltsaunaer.
Opvarmningen af granit sten bunken med en brænder til en varmluftballon gik over al forventning, næsten for godt!
De inderste stens temperatur blev lige efter opvarmingen målt til 870 o C, hvilket var så varmt at brændkammeret
brød sammen i den varme ende og de næsten hvidglødende sten blev blottet og strålevarmen truede med at
smelte teltdugen i taget og plastiksamlingerne i stativet. Men det lykkedes da at få en ca. 40 personers røgsauna
ud af det i et par timer, resten af tiden kunne den bruges som varmestue til de, der frøs i den iskolde blæst imellem
saunaturene. Den tekstilfri campingvogns sauna fra Danske Naturister var nok den mest populære, da den var den,
der kom nærmest en ”rigtig” sauna. Den har jo også fået certifikat fra Saunaselskabet, så det manglede bare!
Vi var så heldige at få foromtale i TV2 Lorry aftenen før og DR P4 København samt Radio 24/7 samme morgen. Og
Politiken var til stede med henblik på en senere artikel om dansk saunakultur, som kommer i løbet af februar.
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Foruden de 6 saunaer, var der også 2 vildmarksbade, et kæmpestort 10.000 liter koldtvandskar til afkøling (+ 3
brusere med koldt vand) og et lille transportabelt SPA bad inde i hallen, hvor baren serverede kolde drinks, øl og
vand også til indvortes afkøling. Alt i alt et vellykket arrangement med mange glade og tilfredse mennesker.
Eventen løb stort set rundt økonomisk og vi har da fået 3-4 nye medlemmer ud af vores anstrengelser.

Varmluftballonbrænderen i funktion!

Danmarks første teltrøgsauna!

TV 2 Lorry var på pletten midt under opbygningen.

Her ses alle 3 teltsaunaer fra Saunaselskabet!

Vildmarksbadene var også populære.

Ministerråd Tito Gronow fra Finlands Ambassade holder åbningstale.
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PB 43’s 2 mobile saunaer og gangbroer imellem.

Den fri dresskode gav sig pudsige udslag!

DM i saunagus 2015
Afholdes i weekenden d. 30. og 31 maj 2015 i Sæby Svømmebad.
Du kan se alt om danmarksmesterskabet på hjemmesiden: http://www.saunaselskab.dk/saunagusdm.html
Og vi har plads til 150 gæster og mulighed for prisgunstig overnatning, se i indbydelsen! De 60 første, der tilmelder
sig som gæster garanteres mindst 2 finalegus! Alle får min. 6 gus + gode chancer for flere, da der er dobbelt så
store saunaer som i 2014.

Det er tid til at betale kontingent for året 2015!
Gør det nu! Medens du alligevel sidder ved computeren eller med din smartfone i hånden. Du skal blot indbetale
sølle kr. 125,- på konto nr. 1551-3719292445 (husk at skrive navn(e) og/eller medlems nr. på indbetalingen.
Medlemsnummeret finder du i fakta rubrikken øverst i denne mail.)
Firma/støttemedlemmer skal i år betale kr. 600,- på samme konto, da vi på generalforsamlingen i marts 2014
hævede kontingentet fra de kr. 500,- som det har kostet i Saunaselskabets første 11 års eksistens.
Vores kasserer har fremsendt faktura i løbet af januar måned til alle firmamedlemmerne.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste
”Sauna-Posten”:
Anne Lindhardt/Leif Zeeberg, Farum
Søren Skjærlund, Eskilstrup
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
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