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Saunaevent 2018!
Ugen før eventen, var området dækket af
sne og der stod 10 stk. 40 fods containere i
vejen. Det lykkedes ejendomsselskabet at
flytte containerne og sneen smeltede, men
på eventen stod der en stiv sibirisk østen
storm ind over event området, hvilket var
medvirkende til, at vi fra Saunaselskabet
valgte ikke at opsætte 2 af de 3 medbragte
teltsaunaer. Den ene vi havde oppe var der
konstant iskold gennemtræk i, til trods for,
at vi sikrede skørterne med store beton
klodser. Mobilsaunaen ”Birkely” virkede til
gengæld rigtig godt, efter at den har fået en
ny og større ovn i forbindelse med, at vi har
investeret i en ny Mobiba vinter telt sauna,
hvor vi så byttede ovn med den. Den nye ovn har indbygget dampgenerator, så den kan lave
”automatgus”, men det viste sig, at den mere laver saunaen om til et dampbad, og det kan væggene
ikke tåle, så det er ikke tilladt at fylde vand på dampgeneratoren.

Ellers gik det over forventning bortset fra, at
Jeres formand var syg og måtte tage hjem,
så snart tingene så ud til at køre. De mange
andre mobile saunaer + en mængde
vildmarksbade, hvor det størst var DN’s 40
fods container med plads til langt over 20
mennesker på en gang. Den indianske tipi,
var det eneste telt, der var nogenlunde
uberørt af den kraftige blæst, og den var god
at få varmen i, hvis der ikke lige var plads de
andre steder. Alle gæsterne var meget
tilfredse, trods det isnende kolde vejr, (der bl.
a. medførte, at duftolierne ikke kunne komme
ud af gusmestrenes flasker) undtagen 2, der
havde forestillet sig, at de kunne få et varmt
brusebad før, under og efter besøget på event
pladsen!!?? Her er et par fotos (det var faktisk
lykkedes fotografen ikke at tage et eneste billede af
vores to mobile saunaer!?)

Referat fra generalforsamlingen 2018!
Fredag d. 23. marts kl. 19.00 på terrassen øverst oppe i Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29,
2000 Frederiksberg.
Dagsorden:
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
4: Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsens forslag: Uændret!)
5: Indkomne forslag. (Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 2 uger før!)
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.
Indkommet forslag fra Michael Besnier Jensen:
Forslag til behandling på Det Danske Saunaselskabs generalforsamling d. 23. marts 2018:
Set i lyset af de seneste hændelser med overraskende store gebyrer pålagt fra AufgussWM gruppen
uden varsel, foreslår jeg følgende to tekster, som skal tilføjes forslaget om afholdelse af DM i
saunagus, såfremt det oprindelige forslag bliver godkendt:
1.
Tilføjelse 1: Eventuelle udgifter til kvalificering af gusmestre til internationale
konkurrencer må ikke influere på Det Danske Saunaselskabs økonomi, men skal dækkes af
ekstraordinære indtægter, så som forhøjet deltagergebyr, forhøjede billetpriser, sponsorstøtte og
støtte fra værtsbadeanlægget el. lign.
2.
Tilføjelse 2: Deltagerne til DM i saunagus henholdsvis kvalificering til NM/EM/VM, skal
være medlem af Det Danske Saunaselskab eller tilknyttet et støttemedlem af Det Danske
Saunaselskab enten som medlem eller ansat.
Begrundelser: Det kan ikke være rigtigt, at sådanne gebyrer skal dækkes af Det Danske
Saunaselskabs medlemmer, for at sende nogle få gusmestre til internationale konkurrencer,
gusmestre der sandsynligvis ikke en gang er medlemmer af Saunaselskabet.

I alle sportsgrene der dyrkes i Danmark skal man være medlem af en sportsforening for at kunne stille
op i konkurrencer, så det bør også være tilfældet i Saunagus DM og lign. Således kan medlemmer af
for eks. Det Kolde Gys og Vinterbad Bryggen stille op, såvel som ansatte hos for eks. Frederiksberg
Svømmehal.
Referat ved Kim P. Pedersen:
Til stede:
Bestyrelse: Michael, Helge, Pang, Liselotte, Kim
Fremmødte: Angelina (husstandsmedlem), Lotte Buch Rützov og Jan Troja Jensen
Ad 1: Michael blev valgt som dirigent. Indkaldelse godkendt.
Ad 2: Formandens beretning:
Siden sidste generalforsamling mandag d. 6. marts 2017 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:
Kim P. Pedersen (som også repræsenterer DDS i ISA’s bestyrelse.)
Bestyrelsesmedlem:
Liselotte Persson
Bestyrelsesmedlem:
Finn Gullev
Bestyrelsesmedlem:
Jann Kuusisaari (som også er foreningens webmaster.)
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder og på disse fundet på mange nye tiltag takket være nye
bestyrelsesmedlemmers kreativitet samt udefra kommende udfordringer. (20)
Vi har i årets løb fået flere nye medlemmer, så vi nåede op på 117 registrerede medlemmer pr. 31/122017. Heraf 27 husstandsmedlemmer og 12 firmamedlemmer. Det er en tilbagegang på 1 medlem i
forhold til året før. Til gengæld kan det konstateres, at med den nye Mobile Pay ordning har vi mistet
færre medlemmer ved dette års kontingent betaling, så vi allerede per 1. marts er oppe på 99
medlemmer, normalt plejer vi at være ca. 70-75 på dette tidspunkt. Tilgangen er også øget da vi
tilbyder 1. års medlemskab til deltagerne på gusmesterkurserne som en del af kursusgebyret. (I
skrivende stund er vi faktisk oppe på 104 medlemmer.)
Teltsaunaerne har været i brug og vi fik indtægter til vedligeholdelsen. Teltsauna 1 (som er i Jylland)
har været brugt til Saunaeventen på Sjælland og i Jylland, Teltsauna 2 (som er på Sjælland) er blevet
brugt til Saunaeventen i marts og den har været lejet ud en enkelt gang.
Røgteltsaunaen blev brugt til Saunabasic med Danske Naturisters i Tysmosen i oktober, 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. Derfor er der blevet bygget en
fast røgsauna ovn til den. Da det har knebet lidt med udlejning af de store Finn-Savotta teltsaunaer
fordi de er tunge at transportere og sætte op, og den ældste fra 2010 er ved at være slidt op, har vi
besluttet at investere i en Mobiba vinter teltsauna, som fylder og vejer ¼ af de gamle saunaer og kan
sættes op på den halve tid. Den erstatter så teltsauna 1 og opbevares hos vores revisor i Gjern.
Mobilsaunaen er endelig blevet færdig efter 2 års kamp mod råd og svamp. Den blev officielt indviet
d. 10. september i Greve Marina med udskænkning i sejlklubben og dyp i havet ved vinterbadebroen.
Ved denne lejlighed blev den døbt ”Birkely”. Den blev brugt 1. gang til saunaevent 2017 og er siden
(efter malingen) blevet brugt til Bifrosts betalingsdag i september, indvielsen, Saunabasic i oktober,
Saunaeventen i Aarhus, minieventen i Lynettehavnen samt juleaften af Ishøj Strandbadeforening
Isbjørnen og nu senest til saunaeventen i sidste uge, nu med ny og større ovn.
Vi har i årets løb udstedt 2 nye saunacertifikater, til Odense Havnebad (bestillingsarbejde fra Odense
Kommune!!!) og til Hvidovre Vinterbaderes nye flydende sauna.
Årets saunarejse 1. – 5. juni gik til Finland i anledning af Finlands 100 års jubilæum som selvstændig
stat.. 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 2017, som nok fik taget pusten lidt fra de
2 bestyrelsesmedlemmer der var involverede i dette projekt, som desværre igen gav et lille
underskud.
I 2018 (sidste uge) blev saunaeventen igen afholdt ved skaterbanen på minefeltet som i 2016 fordi
Strandbaren Halvandet, der viste sig at være meget grådige og tog sig betalt for selv den mindste
indsats, samtidig med at de ikke overholdt de gældende aftaler. Da vi tidligere har besluttet at gøre
mere for de vestdanske medlemmer gik vi med i en jysk udgave af saunaeventen d. 3.-5. november i
træskibshavnen i Aarhus, der deltog foruden formanden også kassereren med frue.

D. 18.-19. november deltog vi i endnu en event i Lynettehavnen sammen med Butchers Heat, hvor
det desværre blæste så meget, at teltdugen på teltsaunaen blev trykket ind mod ovnen og smeltede.
Den er nu lappet. Der fik vi også konstateret at ovnen i Birkely var lidt for lille.
Årets største begivenhed var uden tvivl DDS afvikling af DM i saunagus sidst i april i samarbejde med
Bjerringbro Idrætspark og Sagatrim/Tylö. 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. Det bedste var, at vi fik flere minutter i TV
2’s nyheds udsendelse i primetime kl. 19.00 søndag aften!
VM i saunagus (show og team) blev afviklet i september i Therme Soesterberg i Holland med
deltagelse af Merete Dam i show, single og Baker Sisters + Anders Hage/Henrik B. Sørensen i team,
sidstnævnte som blev nr. 2 i DM måtte igennem udtagelseskonkurrence og gik så videre og blev nr. 3
til VM, vi ønsker til lykke. Anders er i øvrigt medlem af Saunaselskabet. Det håber vi de øvrige også
bliver i fremtiden!
Saunaposten er udkommet 8 gange siden sidste GF, og det har knebet lidt med at lægge dem i
forkortet og redigeret form på vores hjemmeside.
Hjemmesiden besluttede vi, skulle have en helt ny og moderniseret udgave, som sekretæren arbejder
på når han kan få tid. Vi takker Jann for hurtige opdateringer og løbende udvikling af den gamle
hjemmeside i de forgangne år.
Gusmesterkurserne er blevet både kendte og populære og der er blevet afholdt 5 kurser med
sammenlagt 31 deltagere. Siden starten i 2014 har vi uddannet over 100 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. En af
kursisterne har sågar deltaget 2 gange i samme kursustype!
Jeres formand har i perioden været ude og holde foredrag 1 gang. Til Wellness Danmarks
generalforsamling i Skallerup Seaside Resort med emnet: ”Saunagus – vejen frem for danske
badeanlæg”. (15)
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.
(75)
Til sidst lidt om bestyrelsens planer for fremtiden:
Foreningens fremtidige strategi og aktiviteter især hvad angår Saunagus DM og kvalifikationer til
internationale konkurrencer skal drøftes på denne generalforsamling. Desuden vil vi deltage i den
Aarhusianske udgave af Saunaeventen, især hvis den kan afholdes i oktober i stedet for november.
Ideer til fordele for medlemmer bosat på Vest siden af Storebæltsbroen modtages meget gerne.
Vi er nogle stykker, der deltager i den internationale saunakongres i Kukkolafors (nær Haparanda i S),
hvor der også er generalforsamling i ISA. Rejseudvalget er i gang med denne rejse + den ordinære
saunarejse, som nok bliver en gang i august eller september og muligvis til Sydtyskland, Sydtyrol og
måske også Østrig undervejs bliver der måske mulighed for at se Bergila, som er en fabrik, der
producerer æteriske olier.
Beretning godkendt
Ad 3: Regnskab blev gennemgået af kassereren - godkendt
Ad 4: Kontingent forbliver uændret.
Ad 5: Indkomne forslag:
Ændring i § 2 inddrager konkurrencedelen af DDS i forhold til DGI. - vedtaget, enstemmigt!
Ændring af § 3 til at tilføje foreninger til tekst i paragraffen. - vedtaget, enstemmigt!
Ændring i § 4 fjernelse af teksten “firmaer” jvf ændringen i § 3 og indføre støttemedlem i stedet. vedtaget, enstemmigt!
Michaels indsendte forslag grundet VM:
Tilføjelse 1. Enstemmigt vedtaget!
Tilføjelse 2. 5 stemmer for - 2 stemmer ikke, vedtaget!
Ad 6: Valg af formand:
Michael blev enstemmigt valgt.
Ad 7: (Kun ulige år!)
Ad 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lotte Buch Rützov blev enstemmigt valgt.
Kampvalg mellem Finn Gullev og Jan Troja Jensen, sidstnævnte blev valgt.
Ad 9: Bjarne Elmstrøm enstemmigt genvalgt.
Revisor suppleant: Ingen er villige til at stille op.
Ad 10: Evt.

Jan Troja Jensen taler for at øge medlemstallet.
Lotte taler om øget reklame - brochure i papirform.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25.
Konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen:
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Michael Besnier Jensen
Næstformand: Lay Pang Ong
Kasserer: Helge Bøgegaard
Sekretær/webmaster: Kim P. Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Liselotte Persson
Bestyrelsesmedlem: Lotte Buch Rützov
Bestyrelsesmedlem: Jan Troja Jensen
Udpeget af bestyrelsen: Webmaster Jann Kuusisaari
Rejseudvalget:
Liselotte, Kim, Michael Weber (menigt medlem) - Lotte og Jan tilgår rejseudvalget.

Tylö Saunagus DM 2018.
Takket være gusmestrenes egen indsats, styret af Merete Dam, blev dette års Saunagus DM en stor
succes. Alle var glade og tilfredse med afviklingen. Også Lalandia, som var vært, var tilfredse og
personalet var i øvrigt meget hjælpsomme og altid med et smil. Vi havde et enkelt sidste øjebliks
afbud fra en gusmester, der pludselig fik sceneskræk, og så beordrede dørvogteren dommerne til at
lave en gus, der blev en improviseret men fornøjelig omgang, der fik publikum til at bryde ud i
klapsalver. Resultaterne plus et foto af alle vinderne kan ses på vores (2.) hjemmeside:
https://saunagus-dm.dk/
Vi takker alle der løftede og bar og derved gjorde det muligt. En særlig tak skal lyde til dommerne og
vores sponsorer.
Da det også var en kvalifikation til
”Aufguss WM” i Satama i september,
kan vi meddele, at Baker Sisters og
Henrik B. Sørensen kvalificerede sig
direkte til VM og Anders L. Hage
(som er medlem af Saunaselskabet)
og Ivan Als/Lars K. Larsen (Lars er
ansat hos vores støttemedlem
Frederiksberg Svømmehal) vandt
muligheden for at kvalificere sig i en
ekstra udtagelses konkurrence i
Waer Waters i Belgien. Her er nogle
fotos af vinderne.
Bo Nautrup tv, som blev nr. 2 i
Klassisk gus er også medlem af
Saunaselskabet.

I midten er det de 3 bedste i Show gus,
med Henrik flankeret af vores to
medlemmer Diana og Anders.

Til højre ses Baker Sisters, hvor Solveig th er
ansat i Frederiksberg Svømmehal.

Nyt fra bestyrelsen!
Vi har fået firma Mobile Pay på nr. 88426, og ja, det er rigtigt nok, at der kun er 5 cifre! Så nu kan du
endnu nemmere betale kontingent.
Vores hjemmeside har længe trængt til fornyelse, så nu har vi fået ny hostmaster og vi er i gang med
at bygge den nye op, så alt det I kendte fra den gamle kommer langsomt men sikkert ind på
hjemmesiden igen, og der kommer nyt til. Siden med vores mobile saunaer er færdig og indmeldelses
siden er færdig. Husk at skrive fødselsdato (ikke CPR nr.!) på indmeldelses formularen!
Vi har investeret i en ny teltsauna, da den første fra 2010 efterhånden var noget slidt. Den nye, en
Mobiba vintersauna kan lejes af vore medlemmer Vest for Storebælt, den er stationeret i nærheden af
Silkeborg, og den vejer og fylder ¼ af den gamle teltsauna og den er 4 gange så hurtig at stille op.
Den er bare ikke glad for kraftig blæst! Her er et ”røntgenbillede” af den:

Saunarejse 2018?!
Vi har igen udvidet rejseudvalget så det nu består af: Liselotte Persson, Kim P. Petersen,
Jan T. Jensen og Lotte Rützov som alle er bestyrelsesmedlemmer samt Michael Weber,
som er meget (sauna)rejsevant.
Til den ordinære årlige saunarejse har rejseudvalge barslet med følgende forslag:
En tur til Sydtyrol/Østrig/Tyskland med bl. a. et besøg hos Bergila, der producerer æteriske
olier helt fra bunden.
Rejsetidspunktet kunne være i august/september.
Dog ikke i uge 38, hvor det meste af bestyrelsen skal til VM i Satama i nærheden af Berlin.
Vil du også der ned, så kan der bestilles billetter på: http://www.satamasaunapark.de/satama/aufguss-wm-2018.php

Saunagus DM 2019!
Da vi nu har ændret vores vedtægter, så de indeholder Saunagus DM m.v. vil vi forsøge at melde os
ind i DGI, hvilket også vil medføre, at alle, der vil deltage i Saunagus DM skal være medlem af
Saunaselskabet eller tilknyttet et støttemedlem, enten som medlem eller ansat.
Vi søger efter et badeanlæg (helst Vest for Storebælt, men det er ikke et kardinalpunkt), der vil være
vært næste år. Det kræver en sauna med plads til mindst 40 personer, gerne 2, samt et lokale til
gusmestrenes forberedelser og et dommerlokale.
Vi tager gerne imod forslag fra medlemmerne.

Nye medlemmer
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig
ind siden sidste ”Sauna-Posten”.
Arthur DeRoey
Hanne Hampe
Mikael Stender

København Ø
Virum
Svendborg

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. 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
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

