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Dagsordnen blev sammensat ved mødets start 
 

1) Opgave og rolle-fordeling ml bestyrelsesmedlemmer 
Kommunikation, hjemmeside, FB, kalender og koordination af udlejning // Mette  
 

• Kommunikere ud til potentielle medlemmer vis opslag hos købmænd, på fb og på 
sigt hjemmeside 

• Lave og opdatere hjemmeside og FB: kan kalender system integreres og skal vi 
bruge conventus,  

• Koordination af udlejning 
• Lave dokumenter med God saunastil og Retningslinier ved udlejning. (se udkast 

nedenfor og kommenter gerne) 
• Plakater vedr saunaen: rammer, kontigent mlml 

 
Regnskab // Hanne 

• Oprette bankkonto/mobilepay 
• Betalingssystem, registrering af medlemmer osv 
• Kontingent pr person: 400 kr. Kontingent pr hustand: 600 kr.  
• Kan det betale sig at bruge conventus eller er det tilstrækkeligt med et regneark og 

en bankkonto (evt med mobile pay?) 
 

Praktiske ting // Egon  
• Styr på sms-tænding og ovnen 
• Omklædnings-faciliteter 
• Rengøringsturnus og rengørings-udstyr 

 
 

2) Retningslinier for saunaen. 
Bestyrelsen vedtog nedenstående retningslinier 
 
Hensynet til andre blufærdighedsgrænser:  
På generalforsamlingen var der diskussion af, om der skal være et forbud om nøgenhed i 
saunaen af hensyn til forbipasserende. Bestyrelsen diskuterede dette og opfordrer 
medlemmer til at tage hensyn til andres blufærdighedsgrænser med tanke på at der er 
store vinduer i saunaen og den ligger ud til offentligt areal og stier. 
  



God saunastil 
 
Første mand/kvinde: 
Fejer gulvet 
Henter evt en spand rent havvand til at skylle fødderne i 
 
Sidste mand/kvinde: 
Tørrer bænkene af med et håndklæde 
Tjekker at der ikke ligger noget ovenpå ovnen (saunaen bliver tændt pr sms) 
Drejer den øverste knap på ovnen hen til 4 (sikkerheds-timer, der tæller ned, når der er 
strøm på. Saunaen kan ikke tændes pr sms næste gang, hvis den ikke er drejet hen på 4) 
Lukker skydedøren 
Låser døren og lægger nøglen i boksen. 
 
Alle: 
Sidder på et håndklæde 
Skyller fødderne, så vi undgår sand på gulvet 
Nyder varmen 
Nyder udsigten 
Nyder selskabet 
Er hensyntagende overfor andres blufærdighedsgrænser med en særlig opmærksomhed 
på at saunaen har store vinduer og ligger ud til offentlige arealer og stier. 
 
  



Sådan tænder og åbner du saunaen 
 
Man sender en SMS til nummeret, 30606550.  
Herefter sendes en kode (en række tal), som betyder ’aktivering’, ’hvad den skal aktivere’ 
og ’hvor længe’. 
1234 er beskeden til kortet om, at den skal gøre noget.  
07 er aktivering af saunaen og tænder saunaen.  
Herefter sendes, hvor længe den skal være tændt. Den opererer i sekunder, når den er 
aktiv. 60 = 60 sekunder.  
2 timer er derfor 2 x 60 x 60: 7200 sekunder 
5 timer er 5 x 60 x 60: 18000 
 
Eksempelvis – hvis du ønsker at tænde saunaen i 4 timer: 
1. Send SMS til 30606550. Tast: 12340714400 (sendes dette, er den tændt i 4 timer). 
2. Ønsker du at stoppe den før tid, skal du sende SMS til 30606550. Tast 123408 (08 
slukker) 
Tallene skal sendes uden mellemrum. 
 
Det er vigtigt at huske, at der ikke må slukkes for den nederste drejeknap ovnen i 
saunaen mere. Den regulerer varmen, og skal altid stå på cirka max. 
 



Det er et SMS-modul, der aktiverer 
strømmen.  
 
Den øverste drejeknap skal altid stå på 4, 
når sidste mand/kvinde forlader saunaen, så 
den er klar til at blive tændt pr SMS næste 
gang.  
Drejeknappen er en timer, der tæller ned, 
når der er strøm på. Er den slukket fysisk, 
kan saunaens ikke tændes via SMS, og man 
kommer ned til en kold sauna. 
 
Det kan være nødvendigt at dreje den 
øverste drejeknap hen på 4, mens man 
sidder i saunaen – og under alle 
omstændigheder, når man forlader og låser.  
 
Lyset kører for sig selv udenom SMS 
aktivering og tændes og slukkes manuelt 
 
 

Nøglen til saunaen er i en boks, der hænger til højre for døren. Koden ændres en gang i 
kvartalet. Følg med på facebook 
  



Udlejning af saunaen af saunaen ved Rosenvold Strand: 
 
Du har lejet den i 2 timer + opvarmningstid. Det koster 200 kr. 
Vi håber at I får en god oplevelse ;-) 
Det tager ca. 1 ½ timer at varme saunaen op. Tænd den op via sms (se instruktionen) 
 
Retningslinjer for udlejning: 
  

• Tag hensyn til andres blufærdighedsgrænser – både de øvrige saunagæster, 
forbipasserende og badende ved stranden. Vær opmærksom på at saunaen har 
store vinduer og ligger ud til offentlige arealer og stier. 
 

• Indtag aldrig alkohol i saunaen 

• Gå aldring ind i selve saunaen med fodtøj på. Skyl fødderne i vand, når du har bare 
tæer, så du ikke slæber for meget sand med ind. 

• Fej saunaen, når I kommer (da er gulvet tørt). 

• Hvis der kommer andre, som gerne vil i sauna, må I gerne invitere dem indenfor, 
men det er jer, der har førsteret til saunaen, og det er ok at sige, at det er et privat 
arrangement.  

• Vask bænkene og gulvet med sæbevand og puds vinduerne, når I er færdige.  

• Tag affald med til skraldespande på stranden/havnen. Du skal rydde fuldstændigt 
op lige efter arrangementet. 

• Eventuelle skader på græsarealer, beplantning, saunaen og inventar vil blive 
udbedret for din regning. 

 
 


