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Kontingent og fortsat medlemskab.
Da vi var ude i meget god tid med påmindelsen om kontingentbetalingen for 2012, er der måske
nogle der har udskudt det, så vi bringer den lige igen:
Kontingentet er kr. 100,- pr. medlem inkl. et evt. husstandsmedlem, som dog ikke har stemmeret, og det kan
indbetales på vores bankkonto nr. 1551-3719292445 i Danske Bank. For de mange medlemmer vi har i
Sverige, Norge, Finland og Tyskland bringer vi her de nødvendige koder til overførsel fra andre lande:
IBAN nr. DK4230003719292445, BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK
Firmamedlemmerne vil modtage en faktura på firmakontingentet.
Alle, der har meldt sig ind efter d. 1. november 2011 har allerede betalt for 2012, enkelte lidt ældre
medlemmer har allerede betalt, for ikke at glemme det inden fristen d. 29. februar. Er du i tvivl, så kig i
tabellen nederst i denne Saunaposten, hvis der i rubrikken ”Medlemsstatus” ikke står ” 2012 betalt”, så er det
på tide at gå på netbanken og klare den lille affære. Vi arbejder på, at få betalingsservice på kontingentet så
hurtigt som muligt, her om nærmere på generalforsamlingen.

Generalforsamling 2012
Vi gentager også lige den for en sikkerheds skyld:
Finder sted i Frederiksberg Svømmehals kantine på 2. sal ved SATS onsdag d. 7/3 2012 kl.17.30 til
ca.19.00, hvorefter vi har mulighed for at nå den sidste gus i kurbadet til pensionistpris, kniber det med tiden,
kan vi jo altid tage punktet eventuelt i saunaen;o)
Alle fuldgyldige medlemmer har ret til at møde op og bruge deres stemmeret til følgende dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af revideret regnskab og forslag til budget
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor og revisorsuppleant
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

Hvad er der sket siden sidst:
Vi har efter ansøgning fået tilsagn fra Det Finske Kultur Institut om støtte til medlemskab af Det
Internationale Saunaselskab, ikke bare i år, men også i tiden fremover, indtil vi bliver mange nok, til at stå på
egne ben. Vi takker instituttets chef Esa Alanne, som i øvrigt også er æresmedlem i Saunaselskabet.
ISS, som de hedder i kort form, er i gang med at lave en selvstændig hjemmeside, men er foreløbig tilknyttet
hjemmesiden for Det Finske Saunaselskab, som de også deler kontorfaciliteter med i selskabets saunaanlæg i Vaskiniemi, Helsinki. Se: http://www.sauna.fi/iss.html

Denne måneds badning på „Havfruen“.
Husk at vi inviterer alle Saunaselskabets medlemmer på GRATIS sauna torsdag d. 16. februar fra kl. 18.00
til ca. 20.00, hvor der altid vil være mindst et bestyrelsesmedlem til stede. Og vi tager naturligvis en
birkekvast (vihta/vasta) i brug.
Badebådens beliggenhed kan ses på vores hjemmeside.
Husk at vi betaler til Ishøj
Kommune for hver gang,
for at sikre at vores
medlemmer kan bade
helt gratis! Så brug dette
tilbud og prøv Danmarks
eneste vandkulturbåd!
Datoerne kan ses i vores
aktivitetskalender på
hjemmesiden. På grund
af ferie har det ikke været
muligt, at forhandle med
Ishøj Kommune i
mellemtiden, Men vi
arbejder videre med Ishøj
Kommune om den
bedste løsning.
Forhåbentligt er der nyt om dette til generalforsamlingen.
Billederne er fra sidste uge, hvor vand-temperaturen var ned på – 1o. Det er formandsparret, der lægger
kroppe til. Det er dog ikke tvang, at man skal hoppe i den kolde havn, almindelig saunabadning med afkøling
under den kolde hane er også mulig.

Hvad sker der i den nærmeste fremtid:
Frederiksberg Svømmehals Kurbad,
Gladiatorshowgus:
Lørdag d. 10. marts afholdes gusseminar for alle landets gusmestre med deltagelse af
sidste års verdensmester Luca del Nero, som også optræder i aftenens event kaldet
”Gladiator Showgus” sammen med andre VM deltagere. Det foregår kl. 18.00 til 22.30
med en let anretning undervejs til en samlet pris på kr. 255,- Billetter kan købes i svømmehallen eller prøv at
skrive til: frederiksbergsvoemmehal@frederiksberg.dk

Årets saunarejse.
Som går til Tylö fabrikken i Tylösand ved Halmstad på Sveriges vestkyst samt Ästadgård (Se:
http://www.astadgard.nu/spa_undervattensbastu.htm)
Vi fik allerede 12 min. efter udsendelsen af sidste måneds ”Saunaposten” Den første tilkendegivelse af
interesse for turen. Det blev Jørn Jacobsen, der nu er hjemfalden til en præmie! Hvad? Det skal være en
overraskelse som udleveres på turen, men det er garanteret noget der kan bruges, specielt i Sverige!!
Hvonår? Ligger ikke helt fast, men det bliver sandsynligvis en af de sidste to weekender i juni.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig ind siden sidste
”Saunaposten”:
Birgitte Mannov, Albertslund
Joakim Sehested Sie, Virum
Karen og Rudi Tobisch, Albertslund
Marianne Kronholm og Tom Veddinge, Tåstrup
Søren Skovlund, Ishøj
Birgitte Reimers og Bjørn Juul Hansen, Kbh. NV
Vi håber I vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.

Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til den oprindelige finske sauna
og værne om de traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunas
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

