
Vinterbaderklubben ”De Blå Næser”: Sæsonen er fra den 1.10. til den 31.03. 

Nye medlemmer melder sig ind: via link på hjemmesiden:https://deblånæser.dk/indmeldelses-formular/

Informationer til medlemmer:
OBS det frarådes at bade alene. At bade i, og færdes på havnen er på eget ansvar.

Kontingent: 500 kr. pr. sæson inkl. fri adgang til sauna i åbningstiden og morgenmad lørdag morgen. (300 
kr for 1/2 sæson pr. 1. januar) 

Omklædning: Du klæder om på 1. sal i Sejlklubbens lokale. Mænd/kvinder klæder om i samme lokale. 

Åbningstider i saunaen: Lørdag: Kl. 6.30 - 9.30 - der serveres morgenmad fra kl. 7.00 til kl. 9.00. Søndag: 
Kl. 8.00 – 9.30 Tirsdag/Torsdag: Kl. 17.00-20.00. Torsdage er med saunagus. 

Gæster: Du har mulighed for at tage gæst med mod betaling, 20 kr. 

En bitter til morgenkaffen lørdag koster kr 5,-. 

Betaling Via Mobil pay. 86218 eller konto nr.: 9070-1622429299 eller kontant til Elsa Toftelund. Husk at 
oplyse dit FULDE NAVN og hvad betaling dækker. Betalingsbetingelser for kontingent: netto 8 dage fra 
sæsonstart.  (OBS ved betaling af bitter via MobilePay så betal gerne for flere gange da der er gebyr på for klubben. 
Der er også en sparebøsse på bordet som kan bruges til kontant betaling.) 

HUSK at give besked til sekretæren hvis du får ny mail, tlf.nr. osv. af hensyn til medlemskartoteket.

Leje af sauna: Du kan booke sauna udenfor åbningstid, prisen er 250 kr. og skal betales ved bestilling 
Prisen for ikke-medlemmer er 1000 kr. plus evt. forplejning.
Sauna leje bestilles ved at kontakte sekretæren eller formanden.

Morgenmad/morgentjans: Medlemmer som ønsker at spise morgenmad opfordres til at tage 
”morgentjansen” med at lave kaffe/te og varme rundstykker m.m. 1-2 gange pr. sæson. Skriv dig på 
kalenderen som sammen med vejledning for morgenmad findes i klubhuset. 

Instruks vedr. dørlås hænger over låsen. Vinterbadernes nøglebrikker til klubhuset og nøgle til saunaen er i 
nøgleboksen. Placering af og kode til boksen oplyses af bestyrelsen. Husk at tage i håndtaget for at sikre at 
døren er låst når klubhuset forlades.

Vejledning for brug af sauna hænger både på opslagstavlen og inde i saunaen. Husk at sidste mand skal 
slukke og låse, så der ikke bruges unødvendig strøm. OBS er sauna slukket før tid kan du tænde igen.

Husk at nøgler skal lægges tilbage i boksen.

Beredskabsplan hænger på opslagstavlen i klubhuset.

Flere oplysninger bla. privatlivspolitik, vedtægter, nyhedsbreve og oversigt over bestyrelsen findes på 
www.deblånæser.dk eller på Facebook: ”De Blå Næser Sæby Vinterbadere”. Under ”OM”

Ved spørgsmål: kontakt Margit, sekretær: deblaanaeser@gmail.com eller Henrik, formand: tlf. 4036 4102 

Aktiviteter i ”De Blå Næser: 

Jule hygge: 28.11.2022 kl. 19.00 Vi glæder os til en forhåbentlig
god og kold sæson.

PBV
Vikingedåb: 4.2.2023 kl. 10.00 

Generalforsamling: 4.3.2023 kl. 9.15 

Afslutningsfest: 25.3.2023 kl 18.00 

Sidste badedag: 30.3.2023 


