Nyhedsbrev 1, 2021 – Baderiget Marselisborg

Nyt navn, log og udtryk
Vi har her op imod åbningen af den nye sauna og omklædningsrum besluttet, at vi ønsker et nyt
navn til klubben; vores eget logo og udtryk. Derfor er det en glæde at kunne meddele, at vi nu
skifter navn til ”Baderiget Marselisborg” – ligeledes med et nyt og eget logo, som man fremover
vil kunne se og opleve blandt andet på vores hjemmeside, facebook, signatur i vores e-mail,
opslag på saunaerne etc.
Den nye sauna
Mange har sikkert allerede set vores nye sauna 2, som har stået placeret på ”vores” område de
seneste måneder og mange har sikkert ligeledes undret sig over, hvorfor vi ikke snart fik den
åbnet og indviet. Og nu kan vi så fortælle, at det faktisk vil ske, så snart restriktioner og Covid-19
regler ændres og lempes igen. Det er småting vi mangler.
Vi glæder os meget til at både at se og opleve den nye sauna.
Renovering og opfriskning af vores ”gamle” faciliteter
Indtil videre – og i første omgang frem til den 28. februar, holder vi stadig saunaen lukket. Planen
er at der renoveres og males udvendigt, når vejret tillader det. Vi har allerede fået malet i
omklædningsrummet og her mangler vi kun gulvet. Der er kommet nyt lækkert træ på bænkene i
saunaen – abachi træ; det samme som i den nye sauna.
Ventelisten:
Ventelisten lukkede vi tidligere på foråret 2020, da den rundende 500 venteliste medlemmer. Vi
forventer at åbne op igen, i takt med optagelse af de nye medlemmer i forbindelse med åbning
af sauna 2. Hold venligst øje med vores hjemmeside. Se separat information omkring venteliste.
Optag af nye medlemmer:
Vores plan er stadigt at optage nye medlemmer i forbindelse med åbningen af vores nye sauna.
Dog i starten i en lidt mere begrænset omfang, så vi løbende kan måle ”trykket” og antal
brugere op imod kapaciteten.
COVID-19
Indtil videre – og i første omgang frem til den 28. februar, holder vi naturligvis saunaen lukket.
Det er stadigt muligt med et ”vinterdyp” og vi holder omklædningsrummet åbent – med én
bruger ad gangen. Se separat information omkring Covid-19.

Generalforsamling ’21
Vi forventer at kunne holde generalforsamling i maj måned – fysisk og helt ”almindeligt” i
Søspejdernes klubhus; alternativt stadig fysisk men udendørs med afstand. Vi vender tilbage.

Kommunikation med bestyrelsen
Bestyrelsen er altid parate til konstruktive dialoger, ideer, forslag med videre. Men vi vil gerne
opfordre til, at man så henvender sig til os via vores mail på:
badeklubbenmarselisborghavn@gmail.com
Ligeledes når der ønskes svar på spørgsmål omkring medlemskab, betalinger, drift, vedligehold
etc.
Vores Facebook side vil til gengæld gerne opfordre jer til at bruge, når I gerne vil dele en god
badeoplevelse, en badeadvarsel, dele flotte billeder, eller orientere om glemte sager etc.

Mange hilsner,
Bestyrelsen Baderiget Marselisborg

