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Tak for det gamle år, som blev et succes år med
teltsaunaen skænket af Tuborgs Grønne Fond og som gav
mange nye medlemmer og så meget presseomtale, at vi fik
lejlighed til at komme i DR’s Aftenshow fredag d. 10.
december og sandelig var underholdende nok til at komme i
Aftenshowets årskavalkade!
Se: www.youtube.com/watch?v=K9p9DkCF-6I
- og et godt nytår ønskes du af Det Danske Saunaselskab.
Du har tidligere støttet Det Danske Saunaselskab og været
medlem eller blot modtager af Saunaposten.
Hvis du igen (eller stadig) ønsker at være medlem og støtte
vores arbejde for at udbrede kendskabet til ordentlig
saunabadning i Danmark, skal kontingentet på 100,- kr. for
2011 indbetales på Danske Bank-kontoen reg.nr. 1551
konto nr. 3719292445. Husk at alle nyindmeldte i
november/december 2010 ikke behøver at betale for 2011.
Hvis du ikke længere ønsker at modtage Det Danske
Saunaselskab nyhedsbrev ”Saunaposten” pr. mail giver du
bare besked på nedenstående E-mail adresse. Hvis vi
ingenting hører fra dig fortsætter vi med at sende den til dig.
Du er meget velkommen til at komme og prøve
vandkulturbåden ”Havfruen” den 3. torsdag i hver måned
Søhesten 16, 2635 Ishøj (havn) og følge med på vores
hjemmeside www.saunaselskab.dk
Vi arbejder på at forhandle os til en rabatordning for alle
betalende medlemmer til Frederiksberg Svømmehals
Kurbad, så vi alle kan bade til reduceret pris på vores faste
badeaften den første onsdag i hver måned. Resultatet af
disse forhandlinger kommer forhåbentlig i næste nr.
Vi har udarbejdet en aktivitetskalender, som vil blive lagt
på vores hjemmeside [som en pdf-fil] og løbende opdateret:
www.saunaselskab.dk/kalender.pdf

Generalforsamling 2011
Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 23. marts 2011 kl. 18.00 i Finlands Instituttets lokaler
Sankt Annæ Plads 24A, gården 3. sal th. 1250 København K
NB: Instituttet ligger i gården bag en port, der normalt skal være lukket, i dagens anledning vil den være
åben fra ca. 15 min. før til 5 min. efter mødetidspunktet. Medlemmer, der kommer for sent (eller for tidligt) er
naturligvis ikke udelukket fra deltagelse, men må blot ringe på et af følgende tlf. nr.: Instituttets fast nr. 3393
8851 eller Jann Kuusisaaris mobil: 26 21 25 02
Husk også at tage hjemmeskoene med, gulvene er lidt sarte!
Så husk at betale dit kontingent inden 1. marts, hvis du vil have indflydelse!

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Behandling af indkomne forslag. (Bestyrelsen vil gerne høre medlemmernes indstilling til intern
offentliggørelse af en medlemsliste og hvilke oplysninger den må indeholde!)
4. Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Alle er på valg, hvert år og bestyrelsen konstituerer sig selv. Følgende er
medlemmer af bestyrelsen:
Michael B. Jensen, Formand, modtager genvalg
Mogens Bille, Næstformand, modtager genvalg
Jeppe Sørensen, Kasserer og Sekretær, modtager ikke genvalg
Jann Kuusisaari, Webmaster og Sauna-Posten redaktør, modtager genvalg
Lay Pang Ong, Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Tommy Nielsen, Bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Tarja Taarup, Bestyrelsesmedlem, modtager ikke genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Seppo Leppänen, ingen suppleant for tiden.)
8. Eventuelt.
Forslag til emner der skal behandles på generalforsamlingen skal sendes senest 14 dage før til:
Michael B. Jensen,
Vildtbaneparken 74 D
2635 Ishøj
Pr. mail: michael-jensen@ishoejby.dk

Servicemeddelelse: 7. til 10. april 2010 afholdes verdens første VM i saunagus i Cron4 svømmehallen i
Bruneck, Sydtyrol, hvor vores bestyrelsesmedlem Pang deltager for Danmark sammen med 2 af sine
kolleger fra Frederiksberg Svømmehal. Se: www.cron4.it . Netop på grund af dette vil vi gerne kunne yde
den service, at udgive en medlemsliste, som muliggør at flere kan slå sig sammen og tage sammen til
sådanne arrangementer. Måske er din kollega eller nabo også medlem, uden at I er klar over, at I har
samme interesse? Men vi er lidt bange for at komme på kant med registerloven?!

Med venlig hilsen
Det Danske Saunaselskabs bestyrelse

