Velkommen
på
Charlottenlund
Søbad

Adresse
Charlottenlund Søbad
Postboks 27, Kystvejen 2
2920 Charlottenlund

Telf. nr. 3964 3674
bademester@charlottenlund-soebad.dk
www.charlottenlund-soebad.dk

Et fristed med værdier
Vi kalder vores Søbad for en grøn oase på bølgen blå. Søbadet er et fristed,
et anlæg og en kultur: Her bades, svømmes, soles, mediteres, glos-ud-iluften, tænkes, læses og snakkes. Det er et privilegium, som alle Søbadets
mange medlemmer og sommergæster nyder.

Vi holder os orienteret om – og efterlever – de gældende regler for
medlemmer og gæster på Søbadet, ligesom vi holder os orienteret om
informationer på Søbadets hjemmeside, opslag og skilte.

Vores værdier er imødekommenhed, hensynsfuldhed, ansvarlighed,
bæredygtighed, æstetik og kvalitet. Hvad det betyder i det daglige, kan du
læse mere om her.

Bæredygtighed

Imødekommenhed
Vi hilser på hinanden, når vi mødes på broen eller – om vinteren – i saunaen,
og vi hjælper hinanden og vores gæster, når der er behov for det. Vi retter
os desuden efter personalets anvisninger.
Hensynsfuldhed
Vi stiller vores mobiltelefoner på lydløs og fører ikke telefonsamtaler på
Søbadet, ligesom vi ikke spiller radio, musicerer eller på anden måde støjer.
Vi kan lege og spille bold i vandet, men ikke på broen, hvor vi heller ikke
løber, men går. Vi fotograferer selvfølgelig heller ikke på Søbadet.
Søbadet er røgfrit og husdyrfrit område.
Vi bader gerne nøgne, men bærer som minimum et fuldt dækkende
håndklæde om lænden på broer, bænke og i sauna. Vi bader ikke nøgne på
fællesbadet i de timer, der er adgang for offentligheden.

Ansvarlighed
Vi bader på eget ansvar – Søbadet har ikke livredder – men holder øje med
hinanden og hjælper, hvis andre kommer i vanskeligheder i vandet eller på
broen.

Vi rydder op efter os og placerer affald i de opstillede affaldsbeholdere og
misbruger i det hele taget ikke anlægget.
Vi bakker bestyrelsen op i at finde energibesparende løsningen på driften
i almindelighed, og vi gebærder os selv med omtanke og husker fx altid at
lukke døren efter os, når vi går ind og ud af opvarmede rum på Søbadet.
Æstetik
Vi ønsker at bevare og holde Søbadet smukt og vel vedligeholdt. Derfor
bakker vi bestyrelse og personale op i at holde en høj standard af vedligehold
og rengøring.
Kvalitet
Vi har en humørplejende kultur, og vi er et helle i dagligdagen, hvor vi er fri
for travlhed og krav om at yde og at ’være på’. På Søbadet kan vi være os selv
- rang, stand eller position ufortalt, og vi lægger vægt på at være et tilbud på
tværs af alder og køn.

