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Afslutning på et rigtig godt år
Tak for et rigtigt godt år med en ekstraordinær god sommersæson med udvidelse af vestbroen, god
opbakning omkring vores arrangementer, optagelse af nye medlemmer og støtte til både bestyrelse og
vores personale.
Traditionen tro byder Charlottenlund Søbad Julen velkommen med et tændt juletræ på broen, og i år er der
allerede forhåndsåbnet en julegave til medlemmerne, idet de to dametoiletter på fællesbadet nu er
opgraderede til vintertoiletter med isolering og varme. Brusebadet er stadig fælles.
Apropos toiletter beder vi brugerne være opmærksomme på, hvor meget papir, der stoppes i. Hvis I får
trukket for kraftigt i rullen, så smid hellere det overskydende papir i affaldsspanden. Vi har allerede oplevet
tilstopning af afløbet tre gange på kort tid.
Hovedrengøring af sauna
I uge 2 efter nytår er der hovedrengøring af saunaen og lakering af saunabænkene mv. Vi lukker derfor
saunaen 7. januar om formiddagen, og vi sætter den i gang igen sidst på dagen 9. januar.
Forsøgsperiode med stille-/lydløs sauna
Når saunaen genåbner, har bestyrelsen på baggrund af talrige henvendelser fra medlemmerne, besluttet at
imødekomme ønsket om perioder i saunaen, hvor vores medlemmer har mulighed for at opleve HELT
stilhed efter en lang dag. Perioderne er til at starte med mandag OG torsdag mellem kl. 19-22., og i disse
afgrænsede perioder har vores medlemmer mulighed for at sidde i 100% ro og fred. Det vil sige, at den
almindelige stille snak under hensyntagen til saunaens øvrige gæster i disse specifikke perioder ikke er
tilladt. Vi vil så på generalforsamlingen evaluere og i en dialog vurdere, om dét er et tiltag vores
medlemmer påskønner og ønsker at fortsætte med, udvide eller andet. Vi håber I tager godt imod det nye
initiativ.
Julegave?
Endelig: Hvis du savner en idé til en herlig jule- eller værtsgave til årets højtid, så kan bogen ’Det gamle bad
og havet’ stadig købes fra Bademesterhuset til medlemsprisen 200 kroner.
Jeg, bestyrelsen og personalet på Charlottenlund Søbad ønsker hermed alle medlemmer

en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår
Lene Andersen, formand for bestyrelsen
Link til
Hjemmeside: http://www.charlottenlund-soebad.dk/
Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/charlottenlundsoebad/

