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Nye medlemmer
Generalforsamling 2013:
Vi gentager lige indkaldelsen til generalforsamlingen onsdag d. 13/3-2013 kl. 19.00 i
Frederiksberg Svømmehals kantine på 2. sal ved motionscenteret. Bestyrelsen fremsætter forslag
til kontingentforhøjelse til kr. 125,- som så kommer til at gælde for regnskabsåret 2014.
Alle fuldgyldige medlemmer (A-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

Er du i tvivl om stemmeret og procedurer i øvrigt, findes vores vedtægter på:
http://www.saunaselskab.dk/vedtaegter.pdf
Der er ikke indkommet forslag til emner til behandling inden fristens udløb fra
medlemmerne, men der vil blive orienteret om årets saunarejse, se nedenfor.

Saunaforedrag i
Herlev
”Sauna for krop og sjæl”
Sauna og finske smagsprøver på Hjortespring Bibliotek torsdag d. 21. februar kl. 19

Jeres formand holdt sit multimedia foredrag om saunaens historie, kultur, udbredelse samt
gavnlige virkninger for 11
interesserede og flittigt spørgende tilskuere + 2 medarbejdere fra biblioteket, hvor de
medbragte smagsprøver på
hjemmebrygget finsk hvidtøl, karelske pirogger og finsk tjærelakrids blev testet – de fleste
kunne klare det meste!
Denne temaaften må siges, at være en succes, eftersom det resulterede i 5 nye og
motiverede medlemmer!
Har du ønsker om en lignende temaaften i din nærmeste omgangskreds, stiller formanden
gerne op, hvis det kan
indpasses i hans kalender.

Saunarejsen 2013
Efter sidste måneds afstemning, er der flertal for en forlænget weekend i Køln med de
mange thermalbade, hvor vi
flyver frem og tilbage og bor på et hotel med en god wellness afd.
Turen forventes at finde sted den sidste weekend i juni med afgang ca. fredag
formiddag/middag og hjemkomst
søndag aften. Så sæt allerede nu x i kalenderen.
Der er mulighed for, at vi skal bo her: http://www.mauritius-ht.de/ og vi planlægger bl. a. et
besøg her:
http://www.claudius-therme.de/en/ samt her: http://www.neptunbad.de/ , eller måske:
http://www.aqualand.de/saunawelt/
som ligger lidt uden for Køln. Og der er mange flere muligheder. Prisniveauet på entreen er
10-20 € afhængigt af
badetid og stedets øvrige udbud. Og så skal vi nok også have tid til at være turister.
Vi har sat rejsebureauet i gang med at finde hotel og fly til rimelige priser, men er blevet lidt
forsinkede, men vi forventer
at kunne præsentere et program med priser på generalforsamlingen – endnu en god grund
til at møde op!
Hvis du allerede nu er interesseret, må du meget gerne sende en forhånds tilkendegivelse
(ikke bindende)
til: detdanskesaunaselskab@gmail.com

Havfruebadning:
I år: Opfordrer vi medlemmerne til at købe en elektronisk nøgle, hvor prisen er fastsat til kr.
400,- pr. år, ved personlig
henvendelse på Turistkontoret på 1. sal (servicegangen) i Ishøj Bycenter (dog koster
nøglebrikken kr. 105,- men det er
en engangsudgift!) Se fotos, priser og badetider på dette link:
http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=4643 og klik derefter
på linket for neden, hvis du vil have en tilmeldingsblanket.
Det giver ubegrænset saunabadning 6 dage ugentligt (ikke onsdag!) fra kl. 13.00 til 21.00. Se
på vores hjemmeside, hvor
let det er at komme til Ishøj Havn og ”Havfruen”.
Hvis du først vil se, hvad det er for noget før du investerer en halv tusse, så kontakt DDS og
bed om en prøvebadning inden
for de viste åbningstider, så står vi gerne til rådighed.
Bestyrelsen vil fortsat være til stede d. 3. torsdag i hver måned, samt også ofte på lørdag
eftermiddage. Vi sørger

naturligvis for, at der vil være en vihta (birkekvast) såvel som duftolier til rådighed for
medlemmerne ganske gratis.

Frederiksberg Svømmehals kurbad:
Her kan vi fortsat bade den første onsdag i hver måned til pensionistpris mod forevisning af
gyldigt medlemskort. Vi gør
opmærksom på, at hvis medlemmerne vil træffe et bestyrelsesmedlem for en snak om
næsten hvad som helst, så send lige
en mail til selskabets mail adresse: detdanskesaunaselskab@gmail.com senest to døgn før.
Så stiller mindst en fra
bestyrelsen op, og tager gerne imod konstruktiv kritik og gode ideer.

Velkommen til nye medlemmer:
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har
meldt sig ind siden sidste ”Sauna-Posten”:
Zanna Espersen/Søren Espersen, Herlev
Kirsten Thaulow, Brøndby Strand
Liselotte Persson, Frederiksberg
Preben Darre, Herlev
Susanne Hansbo, Bagsværd
Tuija Naulapää, Brøndby Strand
Ulla Larsen/Jørn Lovmand, Ishøj
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.
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

