
Kære medlem af Rantzausminde Havbadeforening. 

Ny kode til saunaen pr 20-2 er sendt til 

medlemmerne 

Foreningen vokser, og nu efter de sidste kontingentindbetalinger kan kassereren melde, at vi er 

371 medlemmer. I så stor en medlemsgruppe vil der være mange forskellige forventninger til, og 

oplevelser af en god tur i sauna. I bestyrelsen forsøger vi løbende at justere/ændre tider og 

retningslinjer, så vi kan tilgodese så mange medlemmers ønsker som muligt. 

 

Nyt fra bestyrelsen, februar 2023: 
Åbningstider: 

Åbningstiderne fortsætter som hidtil, dog tændes der fredag en time tidligere. 

Husk at saunaen er varm 1 til 2 timer efter sluttid, og kan benyttes, hvis man ikke er til så høj 

temperatur. 

 

Gæster: 

Vi har efter generalforsamlingen drøftet situationen omkring gæster i saunaen.  

Fremover må der medtages en enkelt gæst søndag mellem 11 og 13, og der skal fortsat sendes 

en mail til formanden. 

 

Børn: 

Vi ser vores sauna som et frirum for voksne medlemmer, hvor der er plads og tid til ro og 

fordybelse samt socialt samvær. 

Derfor skal man være 16 år for at blive medlem og kunne være i saunaen. 

For at tilgodese familier der ønsker at have børn med, vil det være muligt lørdag mellem 11 og 

12, vi kan kalde det ”børnetime” hvor der ikke er alderskrav. 

 

Praktik: 

For at undgå glemt tøj i forrummet, har vi indkøbt en beholder, der er placeret på bagsiden af 

saunaen, til glemte ting. Vi kan alle glemme, men der må ikke efterlades noget, selv om du regner 

med at komme dagen efter.  

 

Der er nu laver reol til opbevaring af tøj, tasker mv., så nu kan vi undgå at tasker og lignende 

står på gulvet eller taburetten!!!  

 

Når første medlem kommer til saunaen, skal der lægges måtter på trappen og hentes en spand 

ferskvand til at dyppe/skylle de bare fødder i, så vi holder skidtet ude. 

Sidste medlem hænger måtterne op! 

 

Aktiviteter: 

Der har nu været afholdt 4 gange saunagus styret af gusmester Lonni, som er medlem af 

foreningen. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, så det skal helt sikkert gentages.  

 

Hvis der er medlemmer, der har gode ideer til andre nye tiltag/aktiviteter, og gerne vil stå for 

etablering og evt afvikling, så sig endelig til. 

 

Hilsen Bestyrelsen   


