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Fortid:
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Generalforsamlingen
Som eneste punkt (ud over nye medlemmer!) i dette nr. af Sauna-Posten kommer her referatet fra
generalforsamlingen d. 4. marts:

Det Danske Saunaselskabs Generalforsamling d. 04-03-19 kl. 19.00
Sted: Frederiksberg Svømmehals kantine
Tilstede: 11 personer.
1. Valg af dirigent – Michael (formanden) valgt som dirigent. (Erik hvis det skulle blive nødvendigt at tage
over)
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og åbnede mødet.
2. Formandens beretning – ENSTEMMIGT GODKENDT
Ordlyd:
Siden sidste generalforsamling mandag d. 23. marts 2018 har vi bedrevet følgende:
Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med følgende bestyrelse:
Formand:
Michael B. Jensen
Næstformand:
Lay Pang Ong
Kasserer:
Helge Bøgegaard
Sekretær/webmaster:
Kim P. Pedersen (som også repræsenterer DDS i ISA’s bestyrelse.)
Bestyrelsesmedlem:
Liselotte Persson
Bestyrelsesmedlem:
Jan Troja Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Lotte Buch Rützov
Udpeget af bestyrelsen: Webmaster Jann Kuusisaari
Vi nedsatte også et rejseudvalg bestående af: Liselotte, Kim, Michael Weber (menigt medlem) samt
Lotte og Jan.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder 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 136 registrerede medlemmer pr. 31/122018. Heraf 30 husstandsmedlemmer og 12 firmamedlemmer. Det er en fremgang på 19 medlemmer i
forhold til året før. Det kan igen konstateres, at med den nye Mobile Pay ordning har vi mistet færre
medlemmer ved dette års kontingent betaling, så vi allerede per 4. marts er oppe på 127 medlemmer,
mod 99 medlemmer på samme tidspunkt i 2018. Tilgangen er øget da vi tilbyder 1. års medlemskab til
deltagerne på gusmesterkurserne som en del af kursusgebyret. En yderligere årsag til fremgangen
skyldes, at vores webmaster har udviklet en indmeldelses blanket på vores hjemmeside.
Vi har fået støttemedlemmer, der i stedet for kontingent yder rabat til vores medlemmer, de to nyeste er
Nordic Health & Living og Lisaloha, som begge giver 20 % rabat på egne produkter og events.
Teltsaunaerne har været i brug, dog er teltsauna 1, blevet erstattet af Mobiba vinter teltsaunaen, som
kun har været brugt til sauna eventen i Aarhus d. 3. november og faktisk aldrig udlejet?? Teltsauna 2
(som er på Sjælland) er blevet brugt til Saunaeventen i marts og den har været lejet ud en enkelt gang.
Den gamle teltsauna 1 fra 2010 er blevet lejet ud 1 gang og derefter solgt til et af vores
bestyrelsesmedlemmer.
Røgteltsaunaen blev brugt til Saunabasic med Danske Naturisters i Tysmosen i september, hvor den
stadig står, så vi kan invitere vores medlemmer + DN’s medlemmer til teltrøgsauna f.eks. på saunaens

dag og ved andre lejligheder. Den er solgt til foreningen Sauna Event, som består af os, Danske
Naturister og Sjællandsgade bad for kr. 6.000,- som forfalder så snart eventene giver overskud.
Mobilsaunaen har været flittigt udlejet (7 gange) og brugt til både forårs eventen i Kbh. og efterårs
eventen i Aarhus, samt Sjællandsgades events i april og november og SaunaBasic i Tysmosen i
september.
Vi har udstedt 2 sauna certifikater til vandkulturbåden Havfruen i Ishøj (nyt bænkearrangement, ændret
ventilation og ny ovn) og Venedig vinterbaderne i Holbæk (Nyopført sauna efter branden i 2017).
På den internationale sauna kongres i Haparanda/Torneå i juni, var vi repræsenteret med en stor
gruppe medlemmer, og jeres formand holdt 2 foredrag på kongressen, der var besøgt af over 200 sauna
entusiaster fra USA og Canada i Vest til Japan i Øst, Finland og Sverige i Nord og Australien i Syd. Der
var samtidig generalforsamling i ISA, og vi fik mange gode kontakter.
Årets saunarejse 18. – 21. oktober gik til Sydtyskland, Østrig og Sydtyrol (Norditalien) med 12
deltagere og et meget interessant og lærerigt besøg hos Bergila, der fabrikerer æteriske olier. Turen er
beskrevet i Sauna-Posten.
Saunaens dag, som er hvert år på Saunaselskabets stiftelsesdag d. 14. april (2003), faldt lige midt i
Tylö Saunagus DM 2018, som gik fra 13. til 15. april i Lalandia Rødby, her indførte vi ”pladsbilletter” til
de forskellige gus, som var med til at redde lidt af økonomien, da Aufguss WM gruppen pludselig
forlangte, at man skulle være medlem af gruppen, for at kunne arrangere udtagelse til VM, det gav en
ekstra regning på € 1390,- som vi ikke havde budgetteret med, så det gav et underskud på ca. kr.
9.000,For første gang i historien måtte vi lave udtagelseskonkurrence i showgus, da der var for mange
tilmeldte fra Østdanmark. Den blev afholdt i Glostrup Svømmehal d. 25. marts.
Til dette års saunagus DM var formanden og sekretæren til sekretariatsmøde med ledelsen i
Nørresundby Idrætscenter om rammerne for DM i 2019. Vores idé om, at alle deltagende gusmestre
skal være medlemmer af saunaselskabet var der ingen protester imod.
Saunaeventen 2018, fik taget pusten lidt fra de 2 bestyrelsesmedlemmer der var involverede i dette
projekt, som denne gang gav et pænt overskud. Den blev afholdt på Refshaleøens skaterbane i isnende
kulde og blæst!
Efterårsudgaven i Aarhus blev desværre ikke så velbesøgt som i 2017, så den gav et mindre underskud.
VM i saunagus (show og team) blev afviklet i september i Satama i Tyskland med deltagelse af 4
danskere. I show klassen blev Henrik Sørensen (danmarksmester) nr. 22, og Anders Hage nr. 7 i finalen
(nr. 5 i de indledende gus) og teamet ”Baker Smisters” med Lone Elmstrøm, Merete Dam og Anders
hage blev nr. 12. (Der var 32 deltagere i hver klasse!)
3 bestyrelsesmedlemmer var til stiftende generalforsamling d. 9. til 12. december i Busloo, Holland i den
nye udgave af AufgussWM gruppen, som nu kører som en rigtig forening. Her fik vi mulighed for at
sætte vores fingeraftryk på organiseringen af VM, bl. a. med deadline i januar, med alt hvad der har med
regler og økonomi at gøre, så vi ikke løber ud i overraskelser som tidligere nævnt.
Saunaposten er udkommet 8 gange siden sidste GF, og alle 2018 udgaverne er lagt på hjemmesiden.
Hjemmesiden er blevet fornyet med nyt design og flere kontaktmuligheder som f.eks.
indmeldelsesblanket, gusmesterkursus tilmelding og en generel, hvor der kan stilles spørgsmål om
saunakultur og brug.
Gusmesterkurserne er meget kendte og populære og der er blevet afholdt 4 kurser med sammenlagt
30 deltagere. Siden starten i 2014 har vi uddannet 128 gusmestre! 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. Formanden deltog i
februar 2019 med et indlæg til vores støttemedlem Sjællandsgade Bads gusmesterkurser først for helt
nye og dernæst for de mere erfarne. Det resulterede i to nye medlemmer og øget interesse for vores
normale gusmesterkurser.
Hele vinterhalvåret laver jeres formand saunagus i Sofiebadet hver tirsdag aften, hvor der deles
hvervemateriale ud, det har givet et par nye medlemmer og et par deltagere til gusmesterkurserne.
Til sidst lidt om bestyrelsens planer for fremtiden:
Vi arbejder intenst på at få et tilholdssted og vores forhandlinger med Vestbad i Brøndby/Rødovre er ved
at bære frugt, selv om ledelsen hænger lidt i håndbremsen. Vi vil forsøge endnu en gang, at blive
optaget i DGI efter den ændring af vedtægterne som kommer senere på dagsordenen. Og vi udvikler
løbende hjemmesiden og FB siden. I øjeblikket arbejdes intenst på TylöHelo Saunagus DM 2019 i
Nørresundby Idrætscenter, hvor det ser lidt tyndt ud med tilmelding af gusmestrene d.d. hvor der kun er
6 dage til fristen udløber. Rejseudvalget går snart i gang med årets saunarejse, måske er der i dag
ønsker fra medlemmerne om destinationen? Vi planlægger også en indsats for at blive mere kendt i
Danmarks 137 vinterbadeforeninger, hvor ca. halvdelen har sauna, men mange ikke rigtigt ved, hvordan
man bruger den.
3. Regnskab gennemgås af kassereren. Underskud for 2018 på 6314,87 kr. Balancere med 49581,06 kr.
GODKENDT
4. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen ønsker at bibeholde priserne. GODKENDT

5. Indkommende forslag:
Ændring af §1 med formuleringen til at vi er en folkeoplysende forening. ENSTEMMIGT VEDTAGET
6. Valg af formand (Kun lige år)
7. Valg af kasser – Helge genvalgt (enstemmigt valgt)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – alle modtager genvalg. ALLE ENSTEMMIGT GENVALGT
1: Pang
2: Kim
3: Lotte
4: Jan
5: Liselotte
9. Valg af revisor – vi mangler en revisor suppleant – Leo Korsager valgt
10. Evt.
Forslag til rejsemål: Jan siger Rusland, Erik er enig. November er et godt bud
Budapest, Polen,
Tommy siger Nørresundby ikke kan love værelse ud før DDS har meldt tilbage. Michael fortæller om
hvor mange værelser DDS sidder på.
Angelina ønsker at vi skal have mere merchandise.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05 og dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Kim P. Pedersen.
Efterfølgende bestyrelsesmøde med konstituering:
Bestyrelsen konstituerer sig som tidligere. (Se ovenfor!)

Nye medlemmer
Som en medlemsservice byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste
”Sauna-Posten” (som udkom for kun 3 dage siden!).
I denne måned fik vi 3 nye medlemmer, fra Gjerlev J. og Haderselv.
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

