
Efterårsnyheder 2 – Badeklubben Marselisborg

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 sker faktisk meget snart. Vi forventer, at håndværkerne går i 
gang i næste uge med de sidste ting – etablering af kraftigere strøm, reparation af terrasser, opsætning 
af udebruser, montering af ovnen og lys – og ikke mindst etablering af nye lækre 
omklædningsfaciliteter, som placeres på siden ud mod inderhavnen.
Vi glæder os meget til at både se og opleve den nye sauna.

Ventelisten:
Ventelisten lukkede vi tidligere på foråret, da den rundende 500 venteliste medlemmer. Vi forventer at 
åbne op igen, i takt med optagelse af de nye medlemmer. Hold venligst øje med vores hjemmeside.

Optag af nye medlemmer:
I forbindelse med at vi åbner sauna 2, starter vi med optagelse af nye medlemmer fra vores venteliste. 
Vi har valgt (bl.a. hensyntagen til COVID-19), at optage i nogle løbende step – de næste 3 måneder 
med 70 nye medlemmer pr. måned; hvorefter vi vurderer og evaluerer i forhold til brugen af saunaerne.
I forbindelse med optagelserne af nye medlemmer, afholder bestyrelsen introduktions aftener, med god 
vejledning og info til vores nye medlemmer. Det er både et ønske og et krav, at deltagelse på sådan en 
introduktion har fundet sted, inden Tallykort udleveres.

COVID-19
Det fortsætter og det vil desværre ”ingen ende ta’”. Vi har besluttet at ændre en smule, således vi 
fremover max. er 3 ad gangen i den ”gamle” sauna og ligeledes 3 ad gangen i det ”gamle” 
omklædningsrum. Tilsvarende 5 ad gangen i den nye sauna og 4 ad gangen i det omklædningsrum.
Husk stadig – afstand, vis hensyn og spritte af – også dørhåndtag (medbring egen sprit).


