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NYHEDSBREV NR. 15
Kære Vinterbadere
Som I alle ved, er forsamlingsfriheden stadig voldsomt indskrænket, og vi er derfor – meget mod vores
ønsker – afskåret fra at afholde vores vanlige sæsonstart og selvfølgelig den længe ventede store indvielse af badehuset.
Indvielsen er dog foretaget for et begrænset antal, nemlig inviterede håndværkere, sponsorer, politikere
samt bestyrelsen, men – som skrevet – desværre uden de vigtigste – medlemmerne.
Det kan ikke være anderledes, men huset er klart til brug 😊
Selvom der stadig mangler nogle småting, som f.eks. knagerækker i omklædningsrum, skab og bordplade i kaffestue etc., så kan vi ikke vente længere, og åbner huset søndag den 1/11-2020.
De resterende ting er bestilt og monteres, når de modtages fra leverandørerne.
Som tidligere nævnt må vi stadig undvære saunaen, og saunarummet kan derfor indtil videre også bruges til omklædning.
Ved brug af huset bedes I venligst erindre den nuværende ’undtagelsestilstand’, og tage ekstra hensyn til
jer selv og til hinanden, og til enhver tid respektere de officielle covid-19 anbefalinger.
Vi følger anbefalingerne fra Dansk Idræts Forbund om antallet af personer i lukkede rum, hvilket for vores vedkommende tolkes således:
-

Kaffestuen (siddende personer)
Omklædningsrum (personer i bevægelse)
Omklædning i saunarum (personer i bevægelse)

max. 6
max. 3 i hver side
max. 6

For at rigtig mange kan komme godt i gang med at bruge huset, appellerer vi til, at I – efter omstændighederne – korter jeres ophold, sådan at der i myldretiderne bliver plads til alle, og i de mere stille perioder bliver tid til en lidt længere kaffesnak, hvis ønsket.
Huset er åbent alle dage og bedes af hensyn til strømforbruget – gulvvarme og lys – primært benyttet i
intervallet 6.00 – 21.00. Eneste undtagelse er alle mandage, hvor vi har reserveret en time til rengøring
til Servicefirmaet Renell, mellem 11.00 og 12.30, som bedes respekteret.
Vi har udarbejdet en foreløbig HUSORDEN, som bliver opsat på opslagstavlen i kaffestuen, og som I også
kan finde på hjemmesiden kronborgbadelaug.dk, under fanen FACILITETER/BADESIKKERHED.
Adgang til huset er naturligvis begrænset til vores betalende medlemmer, og sker via en kodeboks til
venstre for indgangsdøren.
For at undgå misbrug/gratister bedes I venligst behandler adgangskoden med samme diskretion, som I
gør med koden til jeres Dankort o.l.
Koden vil blive meddelt i en mail til medlemmerne.
Pas godt på hinanden og på huset, og rigtig god fornøjelse, mens vi venter på saunaen 😊

BESTYRELSEN

