1. februar 2019
I morgen er det kyndelmisse = årets
koldeste dag, men vi bringer varme
nyheder!
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Nyt fra bestyrelsen!
Vi holder bestyrelsesmøde mandag d. 7. februar, så hvis I har noget vi skal drøfte, så kan I sende os en mail
på info@saunaselskab.dk

Saunahatte!
Vi minder alle vore medlemmer om, at vi stadig har saunahatte med
Saunaselskabets logo til salg til medlemspris kr. 100,- (normalpris kr.
129,-).
Disse filthatte beskytter varmeregulerings centret, håret og ørekanterne,
og gør det lettere at sidde i længere tid i saunaen og du kan undgå
forbrændinger på ørekanterne, hvis en dårligt uddannet gusmester laver
for varm gus. Bestil på: info@saunaselskab.dk

Gavekort!
Vidste du!
At du kan købe gavekort til f. eks. et medlemskab eller en saunahat til en ven eller et familiemedlem. Bare
skriv til info@saunaselskab.dk og giv os navnet på modtageren og hvad det skal dække, så sender vi et

gavekort, så snart vi har modtaget betalingen enten per bankoverførsel eller med Mobile Pay (se nederst
angående numrene!)

Follow up kursus i kirke i
Espergærde!
Vi har i tidens løb holdt 3 gusmesterkurser for
Espergærde Badelaug + enkelte fra vores
venteliste, med øvelser i håndklæde viftning
udendørs i kulden. Det har aldrig været
optimalt, så vi fik ordnet et ”follow-up” kursus i
viftning i Mørdrup Kirke i Espergærde. Det er
første gang vi har lavet kursus i et kirkerum, og
man må sige, at der var højt nok til loftet! Både i
bogstavelig og overført betydning.

Generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling finder sted mandag d. 4. marts kl. 19.00 i Frederiksberg Svømmehals
tagkantine. Husk du har kun stemmeret og valgbarhed, hvis du har betalt kontingent inden d. 1. marts!
Hermed følger dagsorden og et ændringsforslag til vedtægterne.
Dagsorden for ordinær generalforsamling.
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
4: Fastsættelse af kontingent
5: Indkomne forslag. (Forslag fra bestyrelsen, se nedenfor!)
6: Valg af formand.(kun i lige år)
7: Valg af kasserer. (Helge Bøgegaard modtager genvalg)
8: Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer. (Alle 5 modtager genvalg)
9: Valg af 1 revisor (kun i lige år). og 1 revisorsuppleant (p.t. vakant).
10: Eventuelt.
Ændringsforslag til vedtægternes § 1:
Teksten: ”Selskabets navn er "Det Danske Saunaselskab" (på engelsk: "The Danish Sauna Association", på
finsk: "Tanskan Saunaseura"). Saunaselskabet er en landsdækkende forening m. hjemsted i København, og
møder afholdes i videst muligt omfang på Havfruen i Ishøj Havn eller i andre egnede lokaler med adgang til
sauna.”
Ændres til: ”Selskabets navn er "Det Danske Saunaselskab" (på engelsk: "The Danish Sauna Association",
på finsk: "Tanskan Saunaseura"). Saunaselskabet er en folkeoplysende forening uden fysisk hjemsted, og
møder afholdes i videst muligt omfang i egnede lokaler med adgang til sauna.”
Begrundelse: Vi har ansøgt om tilholdssted flere steder samt optagelse i DGI, og ansøgningerne strander
altid på, at vi er en landsdækkende forening. I DGI mener man f.eks. at en landsdækkende forening ikke kan
være medlem af en anden landsdækkende forening.
Dog skal dette forslag tages med forbehold, da vi i øjeblikket ligger i forhandlinger med Vestbad, tilhørende
både Brøndby og Rødovre kommuner, om at få tilholdssted hos dem. Det ved vi mere om d. 4. marts og kan
så handle ud fra det!

Kontingent 2019
Så er det sidste chance for at betale kontingent for året 2019 i det gode Selskab, og fortsat modtage SaunaPosten!
Hvis der står ”ej betalt” i faktaboksen med dine kontaktoplysninger i toppen af Sauna-Posten, så må du i
gang med en bankoverførsel til konto nr. 1551-3719292445 eller bruge Mobile Pay 88426. Kontingentet er
stadig kr. 150,- for personligt medlemskab og kr. 700,- for firma/støtte medlemskab. Det sidste vil i øvrigt
blive opkrævet af vores kasserer med en faktura til regnskabet.

Adgang til Vandkulturbåden Havfruen 2019
Den 22. januar 2019 kl. 06.30 åbnede salget af de sidste 20 nøglebrikker og ganske få timer efter var der
udsolgt! Så vi håber, at de af vores medlemmer, der ville købe, også nåede det?

DM i saunagus 2019
Om et par dage udsendes indbydelse/tillægsregler til TylöHelo Saunagus DM 2019. Saunaselskabets
medlemmer får her en forkortet udgave med de vigtigste informationer ud over dem vi udsendte med sidste
Sauna-Posten.
Tid og sted: 11/5-2019 kl. 08.00 til 12/5-2019 kl. 14.30, Nørresundby Idrætscenters svømmeland,
Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.
Regler: Kan om få dage findes på https://saunagus-dm.dk/ Dog skal det nævnes, at vi bruger de danske regler
100 % til klassisk gus og udvider med de internationale regler til show og team gus, hvor noget af det
vigtigste nye er, at introduktionen skal være på engelsk og maks. vare 1,5 minut.
Tilmelding (kun for gusmestre): Foregår via Place2book:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=emo8ccsmw9
Gebyret er kr. 450,- for medlemmer af Saunaselskabet og kr. 900,- for ikke medlemmer. Det indbefatter
deltagelse i DM og en evt. udtagelseskonkurrence samt frokost og aftensmad lørdag. Så du sparer altså kr.
450,- ved at være medlem af det gode Selskab.
Tilmeldingsfristen er d. 10. marts kl. 12.00 og derefter udsendes invitation til gæsterne med mulighed
for, ud over den alm. entré til svømmelandet, at bestille gusbilletter (pladsbilletter) til gusene med en stor, en
mellem og en lille pakke lørdag og en stor + en lille pakke til finalerne søndag. Der kommer nærmere info
med næste udgave af Sauna-Posten!

Andre gode datoer:
Sauna event 2019 vil blive fredag/lørdag d. 15. og 16. marts et sted i København.
Saunaens dag d. 14. april
Saunagus VM i Berendonck, Holland 16. til 22. september.
Se i øvrigt altid vores aktivitetskalender på: https://saunaselskab.dk/aktiviteter/ nederst!

Nye medlemmer
Som en medlemsservice byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste
”Sauna-Posten”.
I denne måned fik vi 8 nye medlemmer, fra København, Bjerringbro, Frederiksberg, Kolind, Køge og
Helsingør.
Af hensyn til GDPR reglerne må vi ikke offentliggøre navnene.
Vi håber De vil få glæde af Deres 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. NB: Ny betalingsmulighed med Mobile Pay nr. 88426
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
info@saunaselskab.dk · www.saunaselskab.dk

